REZOLUŢIA C.N.C. – ALMA MATER
BUCUREŞTI, 2 aprilie 2011

Întrunit la Casa Universitarilor din Bucureşti, Consiliul Naţional de Conducere
ALMA MATER a constatat:
1. Atenţia deosebită pe care o are actuala putere politică pentru
subminarea şi decredibilizarea mişcării sindicale.
2. Iniţiativa anticonstituţională a Guvernului de a „plafona” salariile din
învăţământ printr-un act normativ, în contradicţie cu existenţa unor
decizii judecătoreşti irevocabile şi executabile.
3. „Seriozitatea” şi mai ales „tenacitatea” Guvernului în a promova, în
numele ieşirii din criză, a unor legi numai în interesul clasei politice
aflate, vremelnic, la putere.
4. Refuzul constant al ministerului de a colabora cu FNS Alma Mater în
privinţa elaborării metodologiilor de aplicare a Legii 1/2011.
5. Opacitatea Guvernului României în relaţia cu sindicatele şi sfidarea,
de către acesta, a Cartei Sociale Europene prin care se stipulează
dreptul la negociere colectivă, remuneraţie decentă şi dialog social,
document adoptat ca Lege (74/1999) de către Parlamentul României.
În aceste condiţii CNC – ALMA MATER decide:
1. Solicitarea unei întâlniri de urgenţă cu dl. ministru Funeriu pe problema
„reformei resurselor umane” şi a regulamentului privind sporurile
aferente condiţiilor grele, vătămătoare şi periculoase de muncă.
2. Colaborarea în continuare cu celelalte federaţii din învăţământ privind
viitoarele acţiuni sindicale, ţinând cont şi de Decizia Înaltei Curţi de
Justiţie şi Casaţie în privinţa recursului Procurorului General al
României pe Legea 221/2008.
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3. Iniţierea consultării cu cele 3 federaţii din învăţământul preuniversitar în
vederea demarării negocierii unui Contract Colectiv de Muncă la nivel
ramură învăţământ.
4. Susţinerea colegilor din Bibliotecile Centrale Universitare în acţiunile
judecătoreşti pe care le vor intenta.
5. Abţinerea FNS Alma Mater la eventuale acţiuni promovate unilateral de
confederaţii, fără o motivaţie serioasă în interesul învăţământului.
6. Continuarea eforturilor depuse de FNS Alma Mater, prin reprezentanţii
săi legali, pentru ca România să devină, în realitate, un stat de drept.
Bucureşti, 2 aprilie 2011

Preşedinte F.N.S. Alma Mater
Prof.dr.ing. Anton Hadăr
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