Federaţia Naţională Sindicală
ALMA MATER
Bucureşti 12 octombrie 2010

BOMBOANA DE PE COLIVA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI - ASUMAREA RĂSPUNDERII GUVERNAMENTALE
Federaţia Naţională Sindicală “ALMA MATER” consideră deciziile coaliţiei de guvernământ referitoare
la adoptarea Legii Educaţiei Naţionale şi a Legii Salarizării Unitare prin asumarea răspunderii, ca fiind
neconstituţionale, generatoare de noi tensiuni interpartinice şi sociale.
Adoptarea formei Legii Educaţiei Naţionale, rezultată în urma discuţiilor din Comisia de
Învăţământ a Camerei Deputaţilor, cu mimarea dialogului social, va reprezenta o gravă eroare, cu
efecte ireparabile pentru învăţământul românesc. Întrucât, anul şcolar/universitar este în desfăşurare,
Federaţia Naţională Sindicală “ALMA MATER” nu înţelege graba deosebită manifestată de coaliţia de
guvernământ, pentru adoptarea acestei legi organice de mare importanţă pentru viitorul educaţiei
româneşti.
Reamintim comunităţilor academice şi opiniei publice, că în actuala formă a Legii Educaţiei Naţionale
nu au fost rezolvate probleme fundamentale, cum ar fi:
 afectarea dramatică a autonomiei universitare;
 dictatul prin care se impune o metodologie riscantă pentru alegerea conducerii universităţilor;
 puterea discreţionară acordată rectorului;
 lipsa viziunii în ceea ce priveşte creşterea şi menţinerea performanţelor academice, prin
pensionarea forţată a personalului didactic cu rezultate ştiinţifice deosebite;
 tratarea neunitară a învăţământului universitar de stat şi a celui particular;
 minimizarea rolului partenerilor de dialog social, în luarea deciziilor din universităţi şi din întregul
sistem educaţional.
Adoptarea formei din acest moment a Legii Salarizării Unitare acutizează nemulţumirile
personalului din învăţământ, prin:
 poziţionarea necorespunzătoare a acestuia în grila de salarizare (în treimea inferioară a grilei);
 dispariţia sporului de doctorat;
 adoptarea unei grile de salarizare care nu ţine seama de criterii de performanţă;
 stabilirea salariului minim de 640 lei şi nu a celui de 705 lei prevăzut în Legea 330/2009.
Pentru toate aceste probleme sunt necesare corecturi semnificative în ambele proiecte de legi.
Tema educaţiei nu trebuie politizată. Federaţia Naţională Sindicală “ALMA MATER”
apreciază că este absolut necesar consensul pentru a rezulta o lege a educaţiei care să dea
stabilitate şi predictibilitate sistemului de învăţământ, care să asigure o dezvoltare durabilă
a României.
În aceste condiţii cerem factorilor politici decizionali să procedeze la:
 finalizarea în scurt timp a analizei Proiectului Legii Educaţiei Naţionale în Comisia de
Învăţământ a Senatului şi votarea acestuia în Parlament, conform procedurii de
adoptare a unei legi organice;
 realizarea unei grile de salarizare echitabile pentru personalul din învăţământ,
corespunzătoare criteriilor de pregătire şi performanţă ale acestuia şi votarea Legii
Salarizării Unitare în Parlament.
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