REZOLUŢIA C.N.C. – ALMA MATER
BUCUREŞTI, 08 OCTOMBRIE 2011

Întrunit la Casa Universitarilor din Bucureşti, Consiliul Naţional de Conducere al
F.N.S. ALMA MATER a constatat:
1. Ofensiva actualei puteri politice pentru subminarea şi decredibilizarea mişcării
sindicale, ajutată şi de resemnarea majorităţii membrilor de sindicat.
2. Incapacitatea guvernului şi a universităţilor de a se angaja în rezolvarea
corespunzătoare, decentă şi responsabilă a problemelor generate de Legea
221/2008, cu privire la drepturile câştigate în instanţă de membrii de sindicat.
3. Degradarea continua a climatului profesional şi social din cauza neidentificării de
către guvern a unor soluţii reale de ieşire din criza în care România se adânceşte.
4. Lipsa totală a transparenţei Ministerului Educatiei Cercetării Tineretului şi Sportului
în procesul de ierarhizare a universităţilor şi domeniilor de studii, cu privire la limitele
de separare între categorii de universităţi, criteriile de analiză, ponderea acestora
etc.
5. Viciile metodologice şi procedurale generate de Legea Educaţiei Naţionale în
procesul de definire a noilor structuri din sistemul de învăţământ superior.
În aceste condiţii CNC – ALMA MATER decide:
1. O implicare activă a tuturor sindicatelor, alaturi de studenţi şi de toate
forţele responsabile în lupta împotriva discriminării şi promovării egalităţii
de şanse pentru toţi membrii societaţii romaneşti.
2. Centralizarea sumelor datorate de universităţi membrilor de sindicat care
şi-au câştigat în instanţă drepturile salariale conform Legii 221/2008 şi
trimiterea acestora Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineterului şi
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Sportului şi Ministerului de Finanţe, în vederea includerii acestora în
bugetul anului 2012.
3. Demararea acţiunilor legale de executare silită a universităţilor care refuză
aplicarea sentinţelor judecătoreşti definitive şi executorii, legate de
aplicarea Legii 221/2008.
4. Adresarea unei solicitări scrise Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului prin care acesta să facă publice punctajele obţinute
de universităţi în cadrul ierarhizării acestora şi al evaluării domeniilor de
studii, precum şi a modului în care s-au punctat criteriile respectivei
ierarhizări.
5. Adresarea unei solicitari scrise Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului prin care se solicită clarificarea metodologiei de
alegeri în universitaţile în care Carta Universitară - garantul autonomiei
universitare - nu a fost încă aprobata/avizata de minister.

Bucureşti, 08 octombrie 2011

Preşedinte FNS ALMA MATER,
Prof.univ.dr.ing. Anton Hadăr
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