Federeţia Naţională
Sindicală “ALMA MATER”

REFEREDUM
pentru declanşarea GREVEI GEERALE
la o dată pe care o va stabili Biroul Executiv al F..S. ALMA MATER
Având în vedere că:

1. Guvernul României prin M.E.C.T.S. continuă să ignore existenţa şi valabilitatea
până în luna decembrie 2009 a Legii 221/2008, prin nerespectarea hotărârilor
judecătoreşti definitive şi irevocabile ale instanţei;
2. Legea 330/2009 suspendă Contractele Colective de Muncă valabile, iar aplicarea
acesteia a condus la pierderi salariale importante pentru o mare parte a salariaţilor
din domeniul educaţiei şi cercetării;
3. Legea 330/2009 suspendă criteriile de performanţă şi de perfecţionare profesională
prin nerecunoaşterea sporului de doctorat şi conduce la reducerea atractivităţii şi
importanţei celui de al treilea ciclu de studii din programul Bologna;
4. Completarea şi renegocierea Legii 330/2009 ignoră în continuare principiile de
bază ale dialogului social la nivelul ramurii învăţământ şi cercetare şi nu
poziţionează educaţia corespunzător rolului şi importanţei sociale a acesteia;
5. Proiectul Legii Educaţiei %aţionale este finalizat de M.E.C.T.S. în absenţa
dialogului social. Perioada în care această lege este supusă dezbaterii publice nu
respectă prevederile legale, nu permite analiza şi amendarea acesteia conform
importanţei şi impactului în societate ale acestei legi organice.

vă rugăm să vă exprimaţi, sub semnătură, opţiunea pentru declanşarea grevei
generale la o dată care va fi stabilită de Biroul Executiv al F..S. ALMA
MATER.
În situaţia în care rezultatul referendumului va fi favorabil pentru declanşarea
grevei generale, aceasta va înceta numai cu acordul membrilor de sindicat.
Precizăm că în cazul grevelor este posibilă pierderea drepturilor salariale pe
perioada acesteia.
Bucureşti, martie 2010

Biroul Executiv al F..S. ALMA MATER.

1 Schitul Măgureanu str. , Bucharest – 050025 , Romania
www.almamater.ro

tel: (+4021) 312.2957 fax: (+4021) 312.2597

Federeţia Naţională
Sindicală “ALMA MATER”
Organizaţia sindicală XXXXXXXXXX din XXXXXXXXXX

Număr total de membri cotizanţi XXXX

REFEREDUM
pentru declanşarea GREVEI GEERALE
la o dată pe care o va stabili Biroul Executiv al F..S. ALMA MATER
r.
crt.

umele şi prenumele

1

Greva generală
DA
U

Semnătura

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL

Nr vot DA

Nr vot NU Nr vot Abţ.

1 Schitul Măgureanu str. , Bucharest – 050025 , Romania
www.almamater.ro

Din total XXX ai
org. sindicale

tel: (+4021) 312.2957 fax: (+4021) 312.2597

