COMUNICAT DE PRESĂ
19 NOIEMBRIE 2017 – ZI DE BILANȚ PENTRU SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT
SPIRU HARET – IAȘI

Sindicatul Învățământ SPIRU HARET - Iași a organizat și desfășurat în data de
19 noiembrie 2017, în sala de festivități a Liceului Special MOLDOVA din Târgu Frumos
un amplu eveniment : Conferința județeană de dare de seamă și alegeri, precum și
sărbătorirea personalului din învățămât care s-a pensionat în anul 2017.
Evenimentul a debutat cu intonarea imnului de stat și a imnului Sindicatului
Învățământ SPIRU HARET - Iași. Președintele Mirel Pristavu a avut un cuvânt de
deschidere care a reliefat activitatea sindicatului din ultimii patru ani, evidențiind atât
demersurile sindicatului pentru obținerea drepturilor membrilor de sindicat, cât și activitatea
desfășurată de compartimentului juridic al sindicatului județean și național în câștigarea
drepturilor în instanță a personalului din învățământ.
Invitații prezenți, Domnul Prefect al județului Iași – Marian Șerbescu, Doamna
profesor dr. Mariana Mihaela Țura – Inspector Școlar General Adjunct al Inspectoratului
Școlar Județean Iași, Domnul profesor Marius Ovidiu Nistor – Președintele Federației
Sindicatelor din Educație SPIRU HARET, Domnul Iulian Cozianu – președintele UJCNSRL
FRĂȚIA Iași, domnul Ioan Pascal – secretar al UJCNSRL FRĂȚIA Iași , doamna Violeta
Amariei - președinte al Alianței Sindicale Gheorghe Asachi Iași, doamna Lăcrămioara
Iftode – președinte al Sindicatului din Educație Iași, Domnul Ionel Vatamanu – primar al
orașului Târgu Frumos și domnul Gheorghe Văleanu – primar al Comunei Ion Neculce,
directori de școli au felicitat organizatorii evenimentului precum și personalul care s-a
pensionat, arătându-și deschiderea spre dialog pentru rezolvarea problemelor care apar în
sectorul educațional.
Momentul care a urmat a impresionat audiența: câțiva elevi ai Liceului Special
MOLDOVA Tg. Frumos au susținut un scurt program artistic, remarcându-se, ca de fiecare
dată, eleva Livia Frona din clasa a VII –a care a interpretat o piesă clasică la pian, în timp ce
alte eleve au impresionat cu câteva piese de muzică populară, programul fiind coordonat de
doamna profesor Gisela Petrila.
Festivitatea de premiere a celor 32 de pensionari a fost un alt moment încărcat de
emoție, aceștia primind diplome de apreciere și flori înmânate de oficialitățile prezente la
manifestare.
Activitățile au continuat cu Conferința Județeană de alegeri a Sindicatului
Învățământ SPIRU HARET - Iași. În urma alegerilor, președinte a fost reales domnul

profesor Mirel Pristavu, alături de o echipă valoroasă cu care va conduce sindicatul în
următorii patru ani.
Conferința județeană a Sindicatului Învățământ SPIRU HARET - Iași s-a încheiat cu
o întâlnire de lucru între cei prezenți la conferință și președintele FSE SPIRU HARET,
domnul profesor Marius Ovidiu Nistor, care a adus precizări cu privire la Legea 153/2017
privind salarizarea începând cu 1 ianuarie 2018, modificările aduse codului fiscal, precum și
alte prevederi ale legislației actuale.
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