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Constituirii organizaţiei; cele mai mportante activităţi ale perioadei de început – 

anii 1990-1995 

 

În data de 7 martie 1990 ia fiinţă S.L.I.P.C., care  prin statut şi program este continuator 

al Asociaţiei învăţătorilor şi al Fundaţiei „Gheorghe Lazăr". Tot atunci, organizaţia noastră 

dobândeşte personalitate juridică.. 

2 mai 1990 - Prima conferinţă de alegeri a S.L.I.P.C. care cuprinde în structura sa toate 

categoriile de salariaţi, primul preşedinte al S.L.I.P.C. ales a fost doamna profesoară Stanca 

Maria Constantinescu. Preşedinte al Comitetului de iniţiativă al Sindicatului Învăţământ , 

instituit în ianuarie, 1990 fusese dl. prof. Radu Cheţianu. În prezidiul S.L.I.P.C. sunt aleşi ca 

vicepreşedinţi doamna prof. Lucia Pop şi dl. prof. Vladimir Gonteanu. 

30 ianuarie 1991 - Afilierea S.L.I.P.C. la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ 

(F.S.L.I.). 

23 martie 1991 - S.L.I.P.C. participă la primul miting naţional organizat de F.S.L.I., 

Bucureşti, sala Rapsodia. 

1992 - S.L.I.P.C. contribuie la realizarea O.U.G. 307 care aduce prima ameliorare a 

salariilor angajaţilor din învăţământ. 
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Ianuarie 1993 - Stokholm - Congresul de constituire al Internaţionalei Educaţiei, 

F.S.L.I. devine membru fondator al Internaţionalei Educaţiei. 

11-12 martie 1993 - Participarea S.L.I.P.C. la prima grevă generală. 

12 aprilie 1993 - S.L.I.P.C. contribuie la alcătuirea şi negocierea primului 

Contract colectiv de muncă naţional şi de ramură, prin doamna Stanca Maria 

Constantinescu, care face parte din echipa de lucru la acest contract, alături de prof. Constantin 

Cernica şi regretatul Corneliu Caranica. 

6 iunie 1993 - Afilierea F.S.L.I. la C.N.S.L.R. – Frăţia. 

18 noiembrie 1993 - Bucureşti - Participarea S.L.I.P.C. la mitingul organizat de 

F.S.L.I.; 

Din primăvara anului 1994 începem acţionarea în instanţă a Universităţii „Babeş 

Boliay” pentru dobândirea proprietăţii asupra imobilului cunoscut sub numele de Casa 

Învăţătorului, situat în Piaţa Ştefan cel Mare nr. 4, Cluj-Napoca. 

28 februarie 1994 - S.L.I.P.C. participant la greva generală din învăţământ. 

Iunie 1994 Bucureşti - Conferinţa EST-VEST (internaţională); din delegaţia F.S.L.I. 

face parte şi un repezentant al S.L.I.P.C.. 

31 iulie 1995 - Apare Legea învăţământului nr. 84/1995, rezultat al dezbaterii cu 

partenerii sociali, inclusiv cu membrii S.L.I.P.C.; 

28 noiembrie 1995, Bucureşti - Membrii S.L.I.P.C. participă la miting. 

 

 

1998  

 

17 iunie - Conferinţa Judeţeană a Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar 

Clujean.  

Iulie – Ca rezultat al luptei sindicale, apare Legea nr. 154/1998 - salarizarea în sistemul 

bugetar, dar care nu se aplică în învăţământ. 

Septembrie - S.L.I.P.C. protestează în mass-media, conferinţă de presă, întâlnire cu 

parlamentarii, miting, referendum pentru grevă. 

19 octombrie - Grevă de avertisment. 
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27-29 octombrie - S.L.I.P.C. intră în grevă generală şi solicită majorarea salariilor 

personalului TESA. 

Noiembrie - Delegaţii S.L.I.P.C. la Conferinţa Naţională a F.S.L.I.. 

Decembrie - Eforturile F.S.L.I. şi S.L.I.P.C. pentru salarii şi buget; semnarea contractul 

Colectiv de Muncă Judeţean. 

 

 

1999 

 

Ianuarie - Guvernul nu respectă protocolul semnat cu federaţiile din învăţământ; nu se 

aplică Legea 154/1998, nu se acordă al 13-lea salariu şi apare pericolul reducerii de personal; 

S.L.I.P.C. susţine revendicările membrilor de sindicat în întâlnirea cu parlamentarii; în 

intervalul 21-22 ianuarie - S.L.I.P.C. se află în grevă generală. 

Februarie - La întâlnirile de la Târgu-Mureş şi Oradea cu reprezentanţii M.E.N. şi alte 

sindicate, delegaţia S.L.I.P.C. a făcut propuneri argumentate şi apreciate, de care s-a ţinut 

seama în deciziile ulterioare, privind: structura anului şcolar, planurile şi programele de 

învăţământ, manualele, evaluarea elevilor, continuitatea învăţământ preprimar-primar, şcolile 

normale, baza materială a învăţământului; Comisie Mixtă Paritară, la cererea S.L.I.P.C., 

generată de lipsa de comunicare cu I.S.J. Cluj; tipărirea îndrumătorului sinidical. 

Aprilie-iunie - Acţiuni de protest, o săptămână de grevă generală, acord cu Guvernul; 

August - septembrie - S.L.I.P.C. cere ministrului învăţământului rezolvarea gratuităţii 

vizitelor medicale, respectarea legilor organice ale ănvăţământului, inclusiv plata navetei; curs 

sindical pentru liderii S.L.I.P.C.; S.L.I.P.C. revendică Casa Învăţătorului; proces intentat de 

S.L.I.P.C. Inspectoratului Şcolar pentru neaplicarea Legii 154/1998; este iniţiat procesul 

pentru Casa Învăţătorului; S.L.I.P.C. şi F.S.L.I. cer acordarea sporului de fidelitate şi pentru 

personalul TESA; 

Decembrie - S.L.I.P.C. ţine curs sindical cu liderii din zona Dej; S.L.I.P.C. deschide un 

nou conflict de muncă; 
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2000 

 

Ianuarie - Grevă de avertisment, urmată de grevă generală, fiindcă Guvernul nu-şi 

respectă angajamentele. 

Februarie - I.S.J. dă în judecată S.L.I.P.C. sub acuzaţia de grevă ilegală; Judecătoria şi 

apoi Tribunalul, în dispreţul legilor dă câştig de cauză I.S.J.. 

Martie - Lupta împotriva reducerilor de personal; demersuri pentru mutarea sediului 

S.L.I.P.C. în Casa Învăţătorului. 

Aprilie – Ca rezultat al grevelor noastre, se plăteşte al 13-lea salar; se aplică retroactiv 

Legea 154/1998 prin Ordonanţa 8/2000; continuă lupta pentru salariile personalului TESA, se 

rezolvă prin Ordonanţa 20/2000. 

Mai - Aniversarea a 10 ani de existenţă a S.L.I.P.C.; S.L.I.P.C. se implică în rezolvarea 

problemelor unităţilor de învăţământ special; începem asigurarea consilierii juridice pentru 

sindicalişti prin d-na jurisconsult Delia Boieru; S.L.I.P.C. organizează întâlnire cu conducerea 

Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate pentru sprijinirea membrilor noştri. 

August - Demersuri pentru gratuitatea vizitelor medicale. 

Septembrie – Proteste şi demersuri pentru aplicarea legilor şi a Contractului Colectiv de 

Muncă. 

Octombrie - Negocierea Contractului Colectiv de Muncă Judeţean; S.L.I.P.C. participă 

la mitingul sindicatelor clujene; la iniţiativa S.L.I.P.C., se sărbătoreşte Ziua Educatorului. din 

nou, S.L.I.P.C. luptă împotriva reducerilor de personal. 

Decembrie - S.L.I.P.C.  luptă pentru plata integrală a salariilor. 

 

2001 

      

Participarea S.L.I.P.C., prin domnul Ioan Paşcalău la o dezbatere cu M.E.C. a 

problemelor învăţământului special. 

Întâlnirea Colegiului Liderilor F.S.L.I. cu doamna ministru. S-au discutat probleme 

precum tichetele de masă, suportarea cheltuielilor de transport pentru navetişti, situaţia şcolilor 

speciale şi a centrelor de plasament, gratuitatea perfecţionării etc. 

Întâlnirea SLIPC cu parlamentarii de Cluj. 
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demersuri repetate pentru indexarea salariilor. 

S.L.I.P.C. câştigă la Tribunalul Cluj Casa Învăţătorului. 

F.SL.I. respinge proiectul noii legi a salarizării care nedreptăţeşte personalul din 

învăţământ. 

F.S.L.I. dă în judecată M.E.C. pentru neaplicarea Statutului personalului didactic. 

Demersuri repetate pentru plata integrală şi la timp a salariilor. 

Din nou, demersuri în problema gratuităţii controalelor medicale de început de an 

şcolar. 

S.L.I.P.C. editează un nou documentar sindical. 

S.L.I.P.C. participă cu 60 de membri la marele miting al învăţământului, la Bucureşti, 

pentru susţinerea revendicărilor noastre. 

S.L.I.P.C.câştigă şi la Curtea de Apel Casa Învăţătorului, dar Universitatea “Babeş-

Bolyai” începe un nou proces. 

Rezultatele mitingului şi ale negocierilor ulterioare: promisiunea tichetelor de masă, 

indexări salariale de 12 % (1.01.2002) şi 8 % (1.10.2002). 

 

2002 

 

28 februarie - Grevă de avertisment; 

11 martie - Grevă generală; F.S.L.I. începe negocierile cu Guvernul; rezultate: 

indexarea cu 5 % a salariilor şi aceptarea negocierilor pentru noua lege a salarizării; 

Aprilie: Prezidiul S.L.I.P.C. participă la Conferinţa de alegeri - zona Dej; S.L.I.P.C. 

solicită Comisie de Dialog Social la Prefectură pentru: plata navetei, gratuitatea vizitelor 

medicale, decontarea celor 6 călătorii, asigurarea plăţii integrale şi la timp a indemnizaţiei de 

concediu; 

Mai - Prezidiul S.L.I.P.C. participă la Conferinţa de alegeri - zona Gherla.  

Iunie-decembrie: 

Ø sindicaliştii din învăţământ reprezentaţi acum de S.L.I.P.C.revin, după aproape 30 

de ani, în sediul Casei Învăţătorului; 

Ø S.L.I.P.C. protestează, intervine şi oferă asistenţă juridică pentru sindicaliştii 

cercetaţi penal în procesul pentru sporul de izolare; 
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Ø se plăteşte, după îndelungi demersuri sindicale, al 13-lea salar (pentru 2001); 

Ø delegaţii S.L.I.P.C. participă la programul “Combaterea formelor grave de 

exploatare prin muncă la copii”; 

Ø liderii S.L.I.P.C. participă la cursul organizat de F.S.L.I. privind legislaţia muncii; 

Ø redactarea şi negocierea Contractului Colectiv de Muncă Judeţean; 

Ø înregistrarea conflictului de interese dintre S.L.I.P.C. şi I.S.J. este respinsă de 

Direcţia Teritorială de Muncă; 

Ø reducerea sporului de zonă, fără acordul sindicatelor; după negocieri dificile, 

indexarea cu 5 % a salariilor şi a sporul de zonă se acordă tuturor celor ce muncesc în mediul 

rural; 

Ø F.S.L.I. câştigă procesul cu M.E.C. privind plata cu ora; 

Ø S.L.I.P.C. transmite F.S.L.I. propuneri de îmbunătăţire a metodologiei mişcării de 

personal. 

 

2003 

 

Ianuarie – În cadrul unui proiect B.N.R. pentru copii cu nevoi speciale, S.L.I.P.C. a 

intermediat sponsorizări pentru şcolile din mediul rural; S.L.I.P.C., prin d-na Vioara Temian şi 

câţiva colaboratori, începea lucrul la o programă a grupei pregătitoare, o alternativă curriculară 

bine fundamentată şi oportună în condiţiile coborârii vârstei şcolare la 6 ani; propunerile 

S.L.I.P.C. de modificare a curriculei la clasa I au fost parţial adoptate de C.N.C; s-au creat noi 

organizaţii de bază S.L.I.P.C. la Căpuşu Mare, Câţcău, Cătina şi Viile Dejului. 

Februarie – S.L.I.P.C. participă la o şedinţă a I.S.J. cu metodistele educatoare şi 

învăţătoare pe tema învăţământului obligatoriu de 6 ani, în prezenţa d-nei ministru Ecaterina 

Andronescu; S.L.I.P.C. a organizat şi susţinut un curs de formare omologat de CCD, pe 

probleme de legislaţie în învăţământ şi de legislaţie a muncii în general, pentru a sesiza liderii 

de sindicat asupra unor tendinţe legislative ce urmau să fie fixate în Codul muncii. 

Aprilie – S.L.I.P.C. a sesizat I.S.J. despre situaţia şcolilor speciale Jucu şi Gilău 

desfiinţate, cadrele didactice fiind detaşate abuziv şi fără să li se plătească al 13-lea salariu, pe 

motiv că lichidarea şcolilor şi plata datoriilor nu s-a făcut corect şi integral; formaţiile corale 
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ale S.L.I.P.C. participă la reuniunea corală aniversară Astra şi la reuniunea corală 

comemorativă cu participare internaţională la invitaţia Cameratei Academica Porolissensis. 

August – Asistenţă juridică pentru evitarea concedierilor colective de la grupurile 

şcolare Unirea şi de Material Rulant, soluţia fiind fuziunea instituţiilor, şcoala de subofiţeri de 

poliţie urmând să păstreze personalul, prin excepţie de la normativele de angajare; 

recensământul sindical a arătat în 2003 un număr de 4488 de membri S.L.I.P.C. cu zone cu tot. 

13 noiembrie – S.L.I.P.C  la mitingul de la Bucureşti cu 58 de persoane, susţinând 

revendicările F.S.L.I: acordarea pentru învăţământ a unui procent din P.I.B. echivalent cu cel 

din ţările europene, elaborarea unei noi legi a salarizării în învăţământ, stabilirea 

nomenclatorului de boli profesionale la care este expus personalul din învăţământ, demararea 

de către M.E.C. a unei reforme coerente în curriculum. 

 

 

2004 

 

Ianuarie – A  fost stabilită echipa de negociatori la nivel judeţean şi s-a dezbătut pe lung 

C.C.M.  

Mai-iunie – Participarea S.L.I.P.C. la sesiunea de comunicări din mai 2004 de la Băile 

Herculane unde S.L.I.P.C. s-a implicat în organizare, a prezentat materiale concrete, inclusiv 

casete video ale unor activităţi extracurriculare organizate în programe Comenius şi a făcut noi 

propuneri la fişa de evaluare a cadrelor didactice, cu rezerva că nu s-au regăsit propunerile 

făcute la secţiunea curriculum pe grupe; participarea Coralei Cantabile în cadrul Bienalei de 

Muzica “Augustin Bena”, ed.IV 17-23 mai 2004; s-a demarat procesul adunării datelor 

necesare pentru acţionarea în instanţa a M.Ed.C pentru calculul incorect al salariilor, 

nerespectându-se prevederile Legii 128/1997. 

Septembrie-octombrie – Introducerea acţiunii în instanţa în problema calculului 

salariilor. 

Noiembrie-decembrie – Se înregistrează primele câştiguri, continuate în anul următor, 

obţinându-se totodată obligarea ministerului în a alcătui o nouă machetă de calcul a salariului 

potrivit principiului spor la spor. S.L.I.P.C. elaborează propuneri de normare OCT, transmise 

FSLI şi M:Ed.C, la care se revine şi în octombrie 2005; în 04.11.2004 S.L.I.P.C. înaintează 
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propuneri de modificare a Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4848 bis/1.10..2004, 

care generase noi discriminări prin neacordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică, 

corespunzător tranşelor de vechime în învăţământ, personalului didactic de predare (titulari din 

anul respectiv sau suplinitori) care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ de mai mulţi ani 

fără a avea definitivatul; precizări solicitate M.Ed.C. de către S.L.I.P.C. privitor la persoanele 

desemnate să efectueze controlul financiar preventiv celor care pot beneficia de un spor pentru 

complexitate a muncii de până la 25%, aplicat la salariul de bază brut lunar şi privitor la modul 

de calcul al acestuia. 

 

2005 

 

În 16 februarie 2005 F.S.L.I. a chemat în judecată, în conformitate cu Legea 

contenciosului administrativ nr.554/2004, Ministerul Educaţiei şi Cercetării solicitând anularea 

parţială a O.M.Ed.C. nr. 4847 bis/2004 (în sensul includerii funcţionarilor administrativi în 

categoria administratorilor financiari (de patrimoniu) şi anularea parţială a O.M.Ed.C. nr. 4848 

bis/2004. Urmare a acţiunii formulate de F.S.L.I.  la Curtea de Apel Bucureşti- Secţia a VIII-a 

Contencios Administrativ şi Fiscal, ministerul a emis O.M.Ed.C. nr. 3632/17.03.2005  prin 

care funcţionarii administrativi au fost incluşi în categoria administratorilor financiari 

(de patrimoniu). Pe rolul Curţii de Apel Bucureşti a rămas de soluţionat capătul de cerere 

privind anularea parţială a O.M.Ed.C. nr. 4848 bis/2004. Prin sentinţa civilă nr. 

1118/08.06.2005, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal ne-a 

admis acţiunea, a anulat parţial  O.M.Ed.C. nr. 4848 bis/ 01.10.2004, respectiv, art. 3 lit. A şi 

B şi art. 6 din Anexa 1 şi macheta de calcul şi a obligat ministerul la emiterea unui ordin şi a 

unei machete în sensul celor solicitate de F.S.L.I.  

Începând cu luna martie S.L.I.P.C. solicită rezolvarea problemei includerii efective a 

sporului de suprasolicitare neuropsihică al personalului didactic auxiliar în valoarea 

coeficientului de multiplicare, dar şi includerea funcţiilor specifice în categoria 

personalului didactic auxiliar; prin mai multe adrese şi materiale argumentative, S.L.I.P.C. 

solicită M.Ed.C. şi M.F.P. să aloce fondurile necesare pentru plata acestor diferenţe salariale. 

Ca urmare a demersurilor noastre, în luna aprilie, la rectificarea bugetară, Guvernul a alocat 

200 milioane lei pentru plata acestora. În urma acţiunilor FSLI, prin O.U.G. nr. 18/2005, 
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Guvernul a acordat, începând cu luna martie, o  indexare de 12% pentru personalul didactic de 

predare şi didactic auxiliar; 

Ca urmare a lobby-ului făcut de conducerea F.S.L.I. în luna mai pe lângă membrii 

Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport a  Camerei Deputaţilor, cu prilejul 

discutării proiectului de lege de aprobare a O.U.G. nr. 18/2005, am obţinut majorarea la 

13,5% a procentului de creştere salarială ce s-a acordat în perioada martie-decembrie 2005 

personalului didactic de predare şi didactic auxiliar. 

În perioada 29 iunie-12 iulie, în urma demersurilor întreprinse de F.S.L.I.separat, dar şi 

împreună cu F.S.I. „Spiru Haret” şi F.N.S. „Alma Mater”, în şedinţa de Guvern din 14 iulie 

2005, Executivul a hotărât să acorde cea de-a doua tranşă a indexării salariilor din luna 

octombrie. Astfel, prin O.G. nr. 33/2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 634/19.07.2005, a 

fost abrogat art. 3 din O.U.G. nr. 63/2005 şi s-a acordat a doua tranşă a indexării pentru 

luna octombrie. 

În iulie 2005, corul S.L.I.P.C. realizează un turneu-pelerinaj ortodox la Patriarhia 

Ortodoxă Română Bucureşti, Patriarhia Ortodoxă Bulgară – Sofia, Patriarhia 

Ecumenică Ortodoxă de Constantinopol de la Istanbul, la mănăstirile din Capadocia  Efes, 

Pamukkale. 

În 20.10.2005, printr-un comunicat comun, F.S.L.I. şi F.S.I. „Spiru Haret” şi F.N.S. „ 

Alma Mater”, au anunţat declanşarea grevei de avertisment în data de 26.10.2005, între orele 

11.00-13.00, în susţinerea revendicărilor comune ale membrilor lor. 

În data de 11.10.2005, domnul preşedinte Aurel Cornea, a înaintat o scrisoare domnului 

Nicolae Văcăroiu, Preşedintele Senatului, în vederea determinării Biroului Permanent al 

acestei camere să pună în dezbaterea Plenului proiectul de iniţiativă legislativă iniţiat de 

F.S.L.I. pentru modificarea procentului din P.I.B. alocat învăţământului. 

Începând cu data de 07.11.2005, s-a declanşat greva generală din învăţământ, grevă 

care a durat până pe 28.11.2005. În data de 28.11.2005 s-a semnat Acordul cu Guvernul. 

Prin acest acord, am  mai obţinut: 

Ø acordarea unui procent de 1,1% din P.I.B. pentru finanţarea proiectelor şi 

investiţiilor aferente educaţiei, astfel încât în anul 2006 procentul din PIB acordat 

învăţământului să fie de 6%; 
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Ø acordarea diferenţelor de drepturi salariale rezultate din greşita calculare a salariilor 

în perioada oct. 2001-octombrie 2004, pentru toate cadrele didactice, inclusiv cele 

pensionate/pensionabile. Diferenţele se vor acorda începând din luna februarie 2006, eşalonat 

pe o perioadă de maximum 35 de luni, cu excepţia salariaţilor care beneficiază de hotărâri 

judecătoreşti care vor primi aceste sume de bani, conform hotărârilor, într-o singură tranşă;  

În 04.11.2005 se lansează cartea Marius Cuteanu - bagheta dragostei de cânt 

românesc, avându-i ca autori pe prof. Valer Perşa şi Vioara Temian, carte la apariţia căreia 

S.L.I.P.C. a contribuit cu suma de 50 milioane de lei vechi şi care s-a editat la Imprimeria 

Ardealul Cluj-Napoca. 

În 07.12.2005, prin încheierea de şedinţă de la acel termen, Curtea de Apel a admis 

cererea noastră de suspendare a executării circularei până la soluţionarea acţiunii pe fond  şi a 

respins excepţiile lipsei calităţii procesuale active a federaţiei noastre şi excepţia 

inadmisibilităţii acţiunii invocate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin întâmpinarea 

depusă la dosar. Astfel am reuşit să împiedicăm reţinerea premiului de 2% aferent lunii 

iunie. 

 

2006 

 

 Perioada ianuarie-aprilie - Datorită demersurilor noastre, la nivel local, s-a obţinut în 

instanţă, plata pe ultimii trei ani a celor două ore prestate săptămânal de educatori, 

învăţători şi institutori care au gradul didactic I şi peste 25 de ani vechime în învăţământ  şi 

asigurarea în viitor a reducerii normei didactice cu 2 ore săptămânal pentru această 

categorie de personal didactic: s-a reuşit să se evite mărirea numărului de elevi la clasele cu 

predare simultană; la invitaţia FSLI, S.L.I.P.C. a participat la campania „Toţi copiii au nevoie 

de un profesor” desfăşurată în cadrul Săptămânii Globale a Educaţiei – 2006. Campania s-a 

desfăşurat sub coordonarea organizaţiei Salvaţi Copiii în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării, inspectoratele şcolare, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Institutul de 

Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul „Educaţia 2000+”, Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională, 

Centrul Pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step By Step şi Agenţia de Dezvoltare 

Comunitară Împreună. Corala Cantabile a SLIPC a susţinut mai multe concerte în municipiu 

cu ocazia  Sărbătoilor Pascale, alături de fromatia corla Pineta din Italia; 
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 În luna mai a fost aprobată Legea nr. 215/2006 prin care au fost incluse ca funcţii 

didactice în învăţământul secundar: profesor corepetitor/acompaniament, precum şi  menţiunea 

că funcţia didactică auxiliară de corepetitor este la cluburile sportive şcolare, palatele şi 

cluburile copiilor.  

În data de 05.12.2006, prin adresa nr. 377/2006, F.S.L.I. a înaintat Senatului României  

propuneri de modificare a art. 104 alin.(3) din Legea nr. 128/1997, cu modif ulterioare. Prin 

emiterea Ordinele nr. 3915/2006 şi nr. 3916/2006, s-a obţinut majorarea  sumelor acordate 

membrilor comisiilor, supraveghetorilor şi profesorilor evaluatori şi examinatorilor (Ordinele 

nr. 3915/2006 şi nr. 3916/2006). 

În luna iulie a fost aprobată Legea nr. 315/2006, prin care, începând din 2007, se acordă 

un ajutor financiar anual, echivalentul în lei a 100 de euro. 

Pe 6.11.2006, s-a constituit Comisie mixtă paritară în scopul reducerii normei didactice 

de predare cu două ore pentru întreg personalul didactic de predare şi instruire practică 

(învăţători, institutori, educatori, educatoare, maiştri instructori) cu o vechime în învăţământ de 

peste 25 de ani şi cu gradul didactic I, în conformitate cu art. 45 din Legea 128/1997. Tot în 

noiembrie corala S.L.I.P.C. paticipa la Festivalul Augustin Bena, iar în decembrie la Festivalul 

Crăciun Ecumenic alături de formaţii profesioniste şi amatoare. Ca urmare a demersurilor 

F.S.L.I. întreprinse la finalul lunii noiembrie, la nivelul M.F.P. şi al Guvernului, Guvernul a 

adoptat O.U.G. nr. 89/2006 care a permis ordonatorilor principali de credite să plătească în 

luna decembrie premiul anual aferent anului 2006 din prevederile bugetare aprobate pentru 

acel an. 

În luna decembrie, prin Legea nr. 490/2006, am obţinut creşterea cu 5% a valorii 

coeficienţilor de multiplicare, pentru personalul didactic, pentru luna decembrie 2006. 

 

2007 

 

Ianuarie – Participarea la cursuri de formare prin CCD Bucureşti, organizate prin 

F.S.L.I, cu tema Managementul proiectelor. Fonduri structurale, curs desfăşurat prin 

programul Centrului Municipal de Asistenţă Psihopedagogică 

13.03.2007 – Soluţionarea problemei create privind comasarea Şcolii “Ioan Lupaş” cu 

Liceul Teoretic “Eugen Pora”, astfel încât normele cadrelor didactice titulare la Liceul 
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Teoretic “Eugen Pora” să nu fie afectate; în mai 2007 se soluţionează situaţii similare create la 

Liceul „Ana Ipătescu” Gherla, şi Şcoala Nr. 6 Cluj-Napoca în măsura în care au fost făcute 

cunoscute S.L.I.P.C. prin memorii adresate şi înregistrate.  

Aprilie- mai 2007 – Organizarea în colaborare cu CCD şi UJCSDR prin peşedinta de 

onoare a SLIPC, doamna Stanca Maria Constantinescu, de cursuri de formare pentru liderii de 

sindicat,  pe probleme de legislaţie a muncii şi de management în condiţiile descentralizării 

financiar-administrative provocate de reformă. Doamnele Lucia Cojocaru şi Vioara Temian, 

au participat la cursul Pro Medierea finanţat prin programul Phare şi girat de Asociaţia Pro 

Medierea în parteneriat cu Societatea Academică din România. Medierea este o metodă de 

rezolvare alternativă a disputelor pe cale amiabilă, bazată pe interesele ambelor părţi, asistată 

de o a treia parte specializată şi imparţială: mediatorul. 

La data de 30.05.2007, potrivit Deciziei nr. 4366, cu caracter irevocabil, imobilul Casa 

Învăţătorului revine în proprietatea sindicatelor, succesor de drept fiind desemnat S.L.I.P.C..  

Domnul Ioan Paşcalău, membru al Biroului S.L.I.P.C., a participat. în perioada 03-

06.05.2007 la acţiunea Departamentului Învăţământ Special al Federaţiei Sindicatelor Libere 

din Învăţământ organizată la Târgu Jiu, în colaborare cu Uniunea Sindicatelor Libere din 

Învăţământ Gorj şi Şcoala Specială Târgu Jiu, la simpozionul cu tema Legislaţia actuală în 

domeniul educaţiei speciale. 

În august, corul S.L.I.P.C. Voci Transilvane susţine un turneu artistic PROROMÂNIA 

2007. Proiectul işi propune să creeze o punte între cele 2 capitale culturale ale Europei 2007: 

Sibiu şi Luxembourg; prin susţinerea unor concerte-pledoarii în cinci ţări europene. 

Numărul membrilor de sindicat la 1.09.2007 este de 5100.  

În 29.11.2007, în sedinta Comisiei mixte paritare se hotaraste acordarea sporurilor 

pentru conditii deosebite de muncă, în procent de 10%, pentru bibliotecari, personal necalificat 

de la bucătărie, femei de serviciu, sporul de pana la 15% pentru personalul care lucrează 50% 

folosind computerul, ajutorul de deces pentru urmasii personalului didactic auxiliar, 

indemnizaţia pentru mamă la naşterea fiecărui copil. 
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2008 

 

29.01 2008- Comisie mixtă paritară convocată de S.L.I.P.C. aduce precizări în vederea 

acordării sporului de ecran în procent de pana la 15% pentru secretari, secretar-dactilograf, 

analişti  programatori, administrator financiar si de patrimoniu care fac dovada utilizării 

calculatorului în procent de cel puţin 50 % în exercitarea sarcinilor prevăzute în fişa postului, 

aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 şi a H.G. nr. 1317/2006, privind aordarea tichetelor 

cadou şi creşă, stabilirea cuanmului şi a evenimentelor cu ocazia cărora se vor acorda. A fost 

probabil cea mai productivă Comisie paritară din istoria dialogului S.L.I.P.C. – ISJCJ. 

În febuarie se prelungeste Contractul Unic Judeţean la Nivel de Ramură Învăţământ 

2007/2008 cuprinzându-se toate drepturile câştigate în urma hotărârilor Comisiilor mixte 

paritare din anii anteriori şi se înregistează la D.M.P.S. Cluj, sub numărul 5/07.02.2008, iar în 

data de 24.04.2008, se adugă dreptul ca a treia zi de Paşti să fie zi liberă. În 03.02.2008 

S.L.I.P.C. participă cu un  set de propuneri la dezbaterea pe Proiectul Legii Învăţământului 

organizat de către ISJ Cluj în prezenţa consilierului guvernamental, Corina Chertes. 

Pe 15.04.2008, grevă japoneză, mijloc de protest faţă de OUG 37/2008 care interzisese 

alocarea tichetelor cadou din bugetele locale. 

10 august 2008 – Corala Voci Transilvane susţine un turneu in Spania. 

În 15.09.2008, protest prin purtarea eusonului cu sigla SLIPC împotriva neapobarea în 

regim de urgenţă a Legii salarizării în sistemul bugetar; în 18.09.2008, pichetarea sediilor 

Guvernului şi Parlamentului din acelaşi motiv; pe 30.09.2008, deputaţii, în unanimitate, au 

adoptat Ordonaţa 15/2008 potrivit căreia salariu personalului didactic va creste cu 50%, 

începănd cu 1.10.2008; 

În 15.10.2008, 70 membrii de sindicat ai S.L.I.P.C. participă la mitingul din Capitală 

organizat de către cele 4 federaţii reprezentative împotriva neaplicarea creşterilor salariale 

pevăzute de Ordonaţa 15/2008. în aceeaşi zi Curtea Constituţională a declarat ca fiind 

Constituţională Legea pentru aprobarea Ordonaţei Guvernului nr.15/2008 privind creşterile 

salariale ale cadrelor didactice; 
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Pe 10.11.2008, grevă de avertisment de 2 ore ca semn de protest la adresa Guvernului 

care a decis amanarea aplicării majorării salariale. Începând cu 18.11.2008, Grevă generală pe 

termen nelimitat; 

 

2009 

 

La 5 mai 2009, cele 4 federaţii semnează acordul cu MECI privind programul desprins 

din documentul Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii, aşanumitul pact pentru 

educaţie. La 26.05.2009, S.L.I.P.C., transmite un set de propuneri documentate şi argumentate 

referitoare la încadrarea cadrelor didactice din Învăţământul preprinar-primar; 

La 26.08.2009, S.L.I.P.C. transmite F.S.L.I., propuneri privid Codul Educaţiei;  

Pe 30.09.2009, Alianţa Bugetarilor solicită celor două partide care alcătuiesc coaliţia 

aflată la guvernare următoarele: 

1. Renegocierea, în regim de urgenţă, a Legii cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice; 

2. Stoparea disponibilizărilor în sectorul bugetar; 

3. Renunţarea la acordarea concediului fără plată, forţat. 

Pe 5.10.2009 se declanşează grevă generală de o zi pntru că nu se respectă cele cerute 

de Alianţa Bugetarilor. La 7.10.2009, SLIPC participă cu un număr de 30 membrii de sindicat 

la mitingul de la Bucureşti organizat pentru aceleaşi motive. La 11 octombrie, 2009, 

Depatamentul Invatamant primar/preprimar transmite ministerului propuneri privind 

incadrarea corecta a personaluui didactic din acesata secţiune; 

În 04.11.2009 şi în perioada 11-13 mai 2010 – participarea reprezentantelor S.L I.P.C., 

la acţiunea de formare organizată la Herculane în cadrul Departamentului Prepimar-Primar al 

F.S.L.I. şi Asociaţia Alternative Pedagogice Drobeta Turnu-Severin, unde doamnele Sabo Ana 

şi Temian Vioara au prezentat un material în format CD cu prezentare în power point şi 

cuprinderea lui într-o culegere, în programul Ghiozdanul cu suflete în cadrul Modulului de 

formare continuă Dimensiunile Învăţării, coordonat de prof. univ. Căprariu, în colaborare cu 

MECTS, prof. Daniela Lăudoiu. 

În 23. 11.2009 – protest privin aplicarea Legii 329/2009; SLIPC solicită ISJ-CJ: 
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a) corectarea neajunsurilor create din cauza diminuării drepturilor   salariale angajaţilor 

din învăţământul preuniversitar, pentru luna noiembrie 2009 cu 15,5%, ca urmare a aplicării 

prevederilor Legii 329/2009. 

b) prevenirea unor probleme care ar putea surveni din cauza neaplicării prevederilor 

OUG 40/2008 referitor la încadrarea absolvenţilor ciclului universitar de licenţă (ciclul I 

Bologna) 2008 şi 2009, în conformitate cu actele de studii, pe funcţiile de profesori pentru 

învăţământul preşcolar, profesori pentru învăţământul primar. 

În perioadele 24-28.11 şi 3-7.12.2009, grevă generală, protest pentru aplicarea Legii 

329/2009; 

În sesiunea culturală 6-18.12.2009, corala Voci Transilvane, participă la Festivalul 

Craciun Ecumenic.  

 

2010 

 

În 07.01.2010 – propunerile Sindicatului Liber al Invatamantului Preuniversitar Clujean 

la măsurile de aplicare a OUG 114/2009, transmise F.S.L.I.;  

Pe 18.03.2010 cele 4 federaţii din învăţământ au stabilit următorul calendar de acţiuni la 

care au participat şi sindicatele judeţene afiliate acestor federaţii (S.L.I.P.C. a participat la 

toate) şi pe care le expunem în cele ce urmează: 

Ø Se recomandat netrecerea notelor şi a calificativelor în documentele şcolare oficiale 

începând de luni, 22.03.2010. Notele vor fi comunicate părinţilor şi elevilor; 

Ø Se recomandă boicotarea examenelor naţionale; 

Ø În data de 25.03.2010 se va organiza în Bucureşti un miting, urmat de un marş de 

protest, ulterior amânat pentru luna mai; 

Ø În data de 14 aprilie 2010 conducerile ale celor patru federaţii vor depune la 

Parlamentul României propunerile pentru Legea Educaţiei Naţionale; 

Ø Data de 24.04.2010 va fi zi de protest naţional, cu încetarea activităţii în toate 

unităţile de învăţământ, adică grevă generală de o zi; 

Ø Depunerea unei plângeri la forurile internaţionale pentru nepunerea în practică a 

sentinţelor judecătoreşti; 
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Ø 31.05.-6.06.2010, grevă generală, la care S.L.I.P.C. participă cu un procent de 52 % 

din membrii săi. 

Ø La 12.05.2010 SLIPC transmite deputaţilor/senatorilor, scrisori deschise care  

cuprind propuneri de modificare a LEN, acestea fiind transmise şi F.S.L.I.  

Ø Cauzele care au dus la declanşarea acestor acţiuni au fost următoarele: 

Ø Sumele destinate cheltuielilor de personal stabilite pe baza standardelor de cost pe 

elev/preşcolar nu sunt suficiente pentru întreg anul 2010; 

Ø Prin Ordonanţa nr.114/2009 vor fi reduse 15.000 de posturi din învăţământul 

preuniversitar începând cu data de 1 septembrie 2010, după ce în anul 2009 s-au mai redus 

aproximativ 18.000 de posturi; 

Ø Guvernul Boc a sistat acordarea fondurilor necesare continuării investiţiilor începute 

în anii anteriori; 

Ø Conducerea M.E.C.T.S. continuă să ignore existenţa şi valabilitatea Legii 

nr.221/2008 până în luna decembrie 2009, instingând ordonatorii de credite la nerespectarea 

hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi la nerespectarea prevederilor art.7 

alin.2 din Legea nr. 330/2009 care garantează salariaţilor menţinerea salariului brut la nivelul 

lunii decembrie 2009; 

Ø Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 387/2009 şi a Ordinului M.E.C.T.S. nr. 3235 

din 2010 privind încadrarea profesorilor din învăţământul preşcolar şi primar, au apărut 

discriminări, atât în ceea ce priveşte încadrarea, cât şi salarizarea altor categorii de cadre 

didactice din învăţământul preşcolar şi primar; 

Ø Veniturile salariale au scăzut, mai ales pentru personalul nedidactic şi auxiliar, 

datorită neacordării în continuare a unor sporuri existente în Contractele Colective de Muncă şi 

de care cadrele didactice beneficiază în condiţii legale; 

Ø Proiectul Legii Educaţiei Naţionale conţine prevederi care afectează direct salariaţii 

din învăţământ: desfinţarea titularizării în învăţământ, eliminarea decontării navetei, dispariţia 

prevederii conform căreia se reduce cu două ore norma de predare pentru personalul didactic 

de predare cu o vechime de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, precum şi alte drepturi ale 

personalului didactic.  
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În 24.04. 2010 S.L.I.P.C. organizează o întâlnire cu absolvenţii anilor 2008, 2009 a  

unor facultăţi din cadrul Universităţii „Spiru Haret” pentru a pregăti acţiunea în instanţă în 

scopul recunoaşterii diplomelor de absolvire/licenţă; 

În 27.04.2010, S.L.I.P.C., în colaborare cu C.C.D., începe derularea cursurilor de 

formare continuă pentru membrii de sindicat, cadre didactice, la care s-au înscris un număr de 

80 de cursanţi la 4 cursuri după cum urmează: Comunicare şi leadership - 25 credite 

profesionale, Multimedia în educaţie - 15 credite profesionale, Iniţiere IT şi Utilizare AEL - 

furnizor SIVECO România, 25 credite profesionale transferabile, cursuri absolvite la începutul 

lunii iulie. După data de 20 septembrie 2010, conform unui program alcătuit de CCD-CJ şi alte 

grupe se vor forma şi vor obţine un plus de calitate în activitatea profesională. Costul acestor 

cursuri au fost suportate din fondurile S.L.I.P.C.  

În 2 iunie 2010, S.L.I.P.C., participă alături de reprezentanţi ai Confederaţiilor sindicale 

la un miting în Piaţa Lucian Blaga, urmată în ziua următoare de pichetarea Prefecturii Cluj; 

Pe 24.08.2010, adresă trimisă ministerului prin care se solicită emiterea unor clarificări, 

alcătuirea unei metodologii de reorganizarea  examenului de licenţă pentru absolvenţii 

facultăţilor Universităţii „Spiru Haret” în scopul acreditării diplomelor acestora şi a încadrării 

lor corecte; 

În perioada 02-10.09.2010, corala Voci Transilvane întreprinde un turneu la Istanbul la 

invitaţia Institutului Cultural Dimitrie Cantemir. 

 

 

      Prezidiul SLIPC: 

     Preşedinte, prof. Lucia Cojocaru 

     Vicepreşedinţi: prof. Vioara Temian 

                                                                                 Prof. Grigore Tarţa 
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