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 STRATEGIA SINDICATULUI LIBER AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  

PREUNIVERSITAR CLUJEAN PENTRU PERIOADA 2007-2012 

 
Obiectiv principal: 

Menţinerea unităţii şi dezvoltarea capacităţii sindicatului nostru de a reprezenta interesele şi de a 

apăra prin toate mijloacele drepturile membrilor de sindicat în relaţie cu angajatorul, cu instituţiile 

administrative din învăţământ, cu ceilalţi parteneri de dialog şi negociere. 

 

Obiective specifice: 

I. În domeniul social 

1. Continuarea acţiunilor de susţinere pentru păstrarea locurilor de muncă prin participarea activă 

la reforma învăţământului, apărând calitatea învăţământului, demnitatea şi statutul socioprofesional al 

salariaţilor din învăţământ. 

2. Contribuţie activă în problema salarizării personalului din învăţământ pentru echitate socială în 

domeniul bugetar. 

3. Promovarea drepturilor sociale prin crearea unor departamente interne reprezentative, pentru a 

flexibiliza structura S.L.I.P.C. şi a o adapta la noile situaţii determinate de modificările legislative şi socio-

economice. 

4. Platformă de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, în scopul motivarii rămânerii în sistem şi a 

sporirii atractivităţii profesiei didactice.  

5. Eficientizarea dialogului social prin creşterea capacităţii de negociere şi dialog a S.L.I.P.C. la 

toate nivelurile şi cu toţi interlocutorii: I.S.J.Cluj, Prefectură, Consiliul Judeţean Cluj, Consiliile locale, 

unităţile de învăţământ, asociaţiile de părinţi. 

 

II. În domeniul profesional 

1. Participarea activă la îmbunătăţirea sistemului de evaluare a personalului şi a unităţilor de 

învăţământ. 

2. Implicarea în optimizarea sistemului de formare iniţială şi continuă. 

3. Iniţierea şi participarea la forme active de parteneriat pentru dezvoltarea profesională 

individuală şi eficientizarea managementului educaţional în judeţul nostru. 

4. Organizarea de cursuri sindicale. 

 

III. În domeniul economic 

1. După obţinerea Deciziei nr. 4366 de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pronunţată în data de 

30.05.2007, S.L.I.P.C va desfăşura activitate economică care va consta în: 

a). Întabularea Casei Învăţătorului de drept şi în fapt ca proprietate a Sindicatului Liber al 

Învăţământului Preuniversitar Clujean, în urma hotărârii mai sus menţionate, eliberată de Instanţa de 

Judecată (Tribunalul Cluj). 

b). Executarea lucrărilor de recondiţionare a clădirii. 

c). Refacerea gardului ce împrejumuieşte clădirea. 

d). O administrare a spaţiului excedentar S.L.I.P.C. din Casa Învăţătorului, în scopul aducerii de 

venituri proprii şi al realizării de facilităţi şi servicii pentru membrii de sindicat. 
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IV. Relaţia Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean cu alte organizaţii 

şi instituţii 

1. Dezvoltarea şi consolidarea unor raporturi de colaborare cu organizaţiile afiliate la Federaţia 

Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Uniunea Judeţeană Cluj a Confederaţiei Sindicatelor Democratice 

din România, precum şi cu Sindicatul din Învăţământ „Spiru Haret” Turda în vederea susţinerii unor 

obiective comune. 

2. Eficientizarea dialogului social cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Consiliul Judeţean Cluj, 

Consiliul Local Cluj-Napoca, Consiliile locale şi unităţile şcolare. 

3. Antrenarea organizaţiilor non-guvernamentale în programe comune, în folosul ambilor 

parteneri. 

4. Respectarea principiului echidistanţei reale, eficientizarea dialogului cu partidele politice. 

5. Colaborarea cu Casa de Ajutor Reciproc Învăţământ pentru a asigura împrumuturi cu dobândă 

redusă pentru membri de sindicat. 

 

V. În domeniul organizatoric 

1. Reactualizarea bazei de date a S.L.I.P.C. 

2. Eficientizarea  comunicării şi informării reciproce în interiorul S.L.I.P.C. prin specializarea 

membrilor Biroului Operativ pe domeniile reprezentate pe departamente. 

3. Biroul Operativ va solicita ori de câte ori este nevoie sprijin juridic din partea Federaţiei 

Sindicatelor Libere din Învăţământ, dacă problemele nu vor putea fi rezolvate prin angajarea unui 

jurist/avocat  pe plan local. 

4. Se va acţiona pentru eficientizarea comunicării cu toate grupele sindicale din unităţile de 

învăţământ prin deplasări periodice în teritoriu, crearea unei pagini web a S.L.I.P.C., organizarea unor 

stagii de pregătire a liderilor de sindicat pentru cunoaşterea legislaţiei şi a acţiunilor în domeniul sindical. 

5. Prezentarea de informări periodice privind problemele ce apar pentru o anumită secţiune sau 

departament, de către membrii Biroului Operativ al S.L.I.P.C. responsabili ai acestor departamente. 

6. Dezvoltarea sistemului de transmitere a informaţiilor prin intermediul e-mail-ului, fax-ului şi a 

unei pagini web cu forum pentru feed-back. 

7. Participarea reprezentanţilor S.L.I.P.C. la toate acţiunile de negociere, dialog-social, comisii 

mixte paritare din unităţile de învăţământ. 

8. Declanşarea de acţiuni sindicale de protest în cazul neîndeplinirii pe calea negocierilor a 

obiectivelor S.L.I.P.C. 

9. Continuarea acţiunii de sindicalizare mai ales în rândul tinerilor, pe calea informării prompte şi 

complete a membrilor de sindicat despre realizările S.L.I.P.C. 

10. Dezvoltarea sistemului propriu al S.L.I.P.C. de formare sindicală. 

 

VI. În domeniul imaginii 

1. Consolidarea imaginii şi personalităţii S.L.I.P.C., în interiorul şi în afara organizaţiei. 

2. Editarea de buletine informative. 

3. Eficientizarea relaţiei cu mass-media prin organizarea de conferinţe de presă, emiterea de 

comunicate, conceperea de advertoriale şi fact-sheeturi pentru presa scrisă. 

4.  Continuarea eforturilor de dezvoltare a pârghiilor proprii de ajutorare a membrilor de sindicat 

prin lobby la nivel central (F.S.L.I. şi M.Ed.C.T) pentru obţinerea primele de vacanţă şi facilitarea 

procurării de bilete de odihnă cu preţ redus, în condiţiile în care numărul acestora acordate de Ministerul 

Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se micşorează pe an ce trece. 

5. Creşterea cuantumului ajutoarelor sociale, când situaţia financiară a S.L.I.P.C.o va permite. 

 

VII. În domeniul cultural                                                               Prezidiul S.L.I.P.C. 

1. Susţinerea corurilor „Cantabile” şi „Augustin Bena”.          Preşedinte, Prof. Lucia Cojocaru 

2. Perfecţionarea şi diversificarea activităţii culturale. 

            Vicepreşedinte, Inst. Vioara Temian 


