
FEN, � contradictie cu celelalte sindicate din educatie
♦ Federatiile sindicale din invatamant au facut o lista comuna de revendicari, iar cele mai urgente se
refera la o noua lege a salarizarii pentru tot personalul, prin care sa se dubleze salariile, cat si o majorare
cu 5 la suta pentru toti salariatii, de la 1 mai ♦ FEN nu a fost de acord cu majorarea de 5 la suta, deoarece
o renegociere tergiverseaza lucrurile prin recalcularea grilelor de salarii, mai ales ca era un lucru deja
stabilit si inclus in contractul unic colectiv de munca .
  
  
  Federatia Educatiei Nationale se dezice de o parte din revendicarile comune pe care le-a elaborat
impreuna cu celelalte trei sindicate din invatamant. Miercuri a avut loc o intalnire intre reprezentantii
federatiilor sindicale din invatamantul preuniversitar - FNS  "Alma Mater" , Federatia Educatiei
Nationale (FEN), Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), FSI  "Spiru Haret"  si
reprezentantii Ministerului Educatiei si Cercetarii (MEC), ai Ministerului Finanatelor Publice si ai
Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, intalnire la care a participat si ministrul delegat in relatiile cu
sindicatele, Marian Sarbu.
  In urma acesteia si a analizarii gravelor probleme cu care se confrunta salariatii din invatamant si a
discrepantelor existente din punct de vedere salarial in raport cu alte categorii de salariati din sectorul
bugetar, federatiile au efectuat o lista comuna de revendicari, pe care au prezentat-o reprezentantilor
acestor ministere.
  
  Patru cereri mari si late
  Pe lista sunt patru revendicari majore cu privire la inceperea unei legi speciale de salarizare pentru
personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, prin care sa asigure dublarea salariilor in doua etape -
50 la suta de la 1 septembrie 2004 si 50 la suta de la 1 ianuarie 2005. O alta revendicare ceruta de
reprezentantii sindicatelor se refera la acordarea majorarii salariale in medie cu 5 la suta pentru intreg
personalul didactic si aplicarea acesteia incepand cu data de 1 mai 2004. Lista continua cu includerea
indemnizatiei de dirigentie si a sporului de doctorat in categoria sporurilor si a indemnizatiilor care
constituie baza de calcul pentru sporurile ce se calculeaza in raport cu salariul de baza. Ultima
revendicare este in legatura cu adoptarea proiectelor de lege pentru modificarea si completarea Legii
128/1997 si a Legii 84/1995 republicate, cu modificarile si completarile ulterioare, in formele negociate
cu federatiile sindicale reprezentative din invatamant.
  
  Neintelegeri
  Partile semnatare au convenit ca, pe perioada functionarii aliantei, sa desfasoare actiuni comune, in
vederea atingerii obiectivelor stabilite prin protocol.  "Ceea ce nu ar fi trebuit sa faca reprezentantii
celorlalte federatii sindicale si sa nu treaca pe lista comuna de revendicari, lucru cu care FEN nu a fost de
acord este cea cu privire la majorarea salariilor in medie cu 5 la suta. Acest lucru era deja stabilit.
Ministerul Educatiei trebuia ca, pana la 31 martie, sa initieze un proiect de lege, lucru trecut in contractul
unic colectiv de munca la nivel de ramura de invatamant, iar, in aprilie, acest lucru a fost finalizat.
Colegilor mei din celelalte sindicate li s-a parut prea mic procentul, au vrut pentru toti salariatii din
invatamant si acum, prin aceasta renegociere, se tergiverseaza acest lucru, pentru ca se vor recalcula
sumele si grilele de salarizare, iar, pana se va da ordonanta, marirea nu va putea fi aplicabila din mai. Cu
putin noroc, speram sa poata fi aplicabila din iunie" , a precizat Teodor Fartonea, liderul Sindicatului din
Invatamantul Preuniversitar (SIP) si presedinte executiv pe tara la FEN.
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