Informare asupra discu iilor de la Cartel Alfa din 08 februarie 2010.

Participan ii la aceast edin a au fost reprezentan ii federa iilor din sectorul bugetar. Din
partea FNS Alma Mater au participat A. Had r i A. Alecu. Scopul programat al discu iilor a fost
acela de coordonarea ac iunilor revendicative demarate de o serie de federa ii sindicale
(administra ia picheteaz MMPSF i MAI i au anun at un plan de ac iuni). S-a adoptat o list de
revendic ri relativ la L330, L329, OUG1/2010, OUG34/2009 i un plan de ac iuni revendicative.
Acestea vor fi prinse intr-un comunicat care vi se va transmite (înc nu sunt în posesia acestuia). In
ceea ce ne prive te au fost ridicate toate problemele care ne framânt .
S-a f cut o propunere interesanta, legat de aplicarea legii 330 în anul 2010 (stabilirea
salariului în luna ianuarie 2010), propunere pe care cred ca este bine s o adopt m i de noi. Aceasta
const în aceea c dup ce se prime te salariul pentru luna ianuarie 2010 (la primirea
flutura ului), salaria ii care constat diferen e fa de veniturile din decembrie 2009, IN
TERMEN DE 5 ZILE sa cear explica ii unit ii angajatoare despre aceste diferen e printr-o
I ÎNREGISTRAT la aceasta. Contesta iile se vor face i se
CONTESTA IE ADRESAT
vor înregistra în dublu exemplar, iar unul din aceste exemplare este bine a se centraliza la liderii
organiza iilor sindicale din unitatea respectiv . In acest sens va ata ez un formular al acestei
contesta ii.
ROG LIDERII ORGANIZA IILOR SINDICALE S DIFUZEZE ACEASTA
INFORMA IE I S PUN LA DISPOZI IA MEMBRILOR DE SINDICAT
FORMULARUL DE CONTESTA IE.
De asemenea rog centralizarea acestor contesta ii.
Cu aceast ocazie s-a f cut i o informare asupra discu iilor de pân acum din comisia
bipartit pentru renegocierea LSU. S-au adus la cuno tin componen a grupurilor de evaluatori
pentru fiecare ramur i criteriile de evaluare a func iilor bugetare propuse de exper ii B ncii
Mondiale.
În leg tur cu renegocierea LSU se solicita ca în aceasta s pt mân s se fac ultimele
complet ri pentru func iile care urmeaz a fi cuprinse în programul de evaluare (vor fi
evaluate posturile din lista de 850 plus complet rile care se fac din lista de 4360). De aceea fac
un apel la dumneavoastr sa consulta i listele aceste fi iere i s face i aceste propuneri de
complet ri. M adresez în egal m sur i colegilor cu responsabilit i pentru personalul
didac ic-auxiliar i nedidactic.
Etapele urm toare de lucru pentru LSU sunt
1. 15-20 februarie instruirea evaluatorilor tehnici asupra modului cum trebuie sa faca evaluarea
2. Evaluarea propriuzis a func iilor
3. Determinarea categoriilor de func ii (din cele 4300 i din cele 850) cu poten ial mare de
asem nare i comasarea lor. O parte a func iilor este posibil a fi asimilate cu altele, pentru ca
matricea tuturor func iilor cuprinse în grilele finale s fie cit mai simpl .

Secretar General FNS Alma Mater
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CONTESTA IE

Subsemnatul ………………………………....... , salariat al Universitatii din Bucuresti,
Facultatea

......................................................

.................................................................afiliat

membru

al

organiza iei

la Federa ia Na ional

sindicale

a Sindicatelor

“ALMA MATER”, deoarece constat diminuarea veniturilor mele salariale de la
..........…….lei în luna decembrie 2009, la .......……......lei în luna ianuarie 2010, CONTEST
modul de aplicare a Legii 330/2009 i a OUG 1/2010 pentru stabilire a salariului meu
brut pentru luna ianuarie 2010 i întreg anul.
Precizez c Legea 330/ 2009 (art.7, alin2, art.30 alin. 5) i OUG 1/2010 (art.5 alin. 1
i 2, art. 6, alin 1), prev d c stabilirea salariilor brute pentru anul 2010 se va face f r a
se înregistra diminu ri ale veniturilor (câ tigurilor) salariale ale angaja ilor.
Solicit r spuns oficial scris.

Data: …………………….

Semn tur

