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COMUNICAT
Sindicatul Învăţământ SPIRU HARET – Iaşi vă aduce la cunoştinţă că marţi, 6 octombrie 2015,
între orele 13,30 – 16,00, o delegaţie a sindicatului nostru, condusă de domnul preşedinte Mirel Pristavu
a avut a doua rundă de discuţii ( prima fiind pe data de 16 septembrie ) cu reprezentanţii Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pe probleme punctuale ale judeţului Iaşi.
Delegaţia noastră a fost însoţită de domnul prof. Marius Ovidiu Nistor – preşedintele F. S. E.
SPIRU HARET şi de domnul Dragoş Neacşu – Director de imagine al federaţiei noastre.
Din partea ministerului au participat: domnul ministru Sorin Cîmpeanu, domnul secretar de
stat Vasile Şalaru şi consilierul ministrului domnul Constantin Trăistaru.
Problemele care au fost puse în discuţie:
-

aplicarea OUG 49/2014, cu privire la reducerea normei didactice cu 2 ore pentru personalul
didactic cu gradul I şi 25 de ani vechime în învăţământ;

-

predarea disciplinei „educaţie fizică” de la ciclul primar de către profesorii de specialitate;

-

deficitul de 168 de norme didactice şi posturi din învăţământul special al judeţului Iaşi, ca
urmare a reducerilor abuzive de posturi şi nerespectarea normativelor prevăzute de HG
1251/2005.

Domnul preşedinte Mirel Pristavu a prezentat delegaţiei ministerului situaţia existentă în acest
moment în judeţul Iaşi, precizând că datorită neîncadrării în numărul de posturi alocat judeţului
nostru, în acest an şcolar nu s-a găsit nicio soluţie pentru încadrarea corectă a personalului privind
primele două probleme expuse. Astfel se produce o discriminare pentru colegii care nu beneficiază de
reducerea normei didactice cu 2 ore, iar învăţătorii şi profesorii pentru învăţământul primar sunt

obligaţi să efectueze orele de educaţie fizică, ore care, conform Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei
Naţionale trebuie să fie predate de profesorii de specialitate. De asemenea i s-a prezentat domnului
ministru şi faptul că plata orelor de educaţie fizică ţinute de colegii de la ciclul primar a fost câştigată
de către Sindicatul Învăţământ SPIRU HARET Iaşi în instanţă.
În ceea ce priveşte deficitul de 168 de posturi şi norme din învăţământul special al judeţului Iaşi
domnul preşedinte Mirel Pristavu a explicat reprezentanţilor ministerului că datrorită reducerilor
succesive, abuzive şi ilegale care s-au făcut ani la rând, s-a ajuns la situaţia de a pune în pericol
funcţionarea învăţământului special în judeţul nostru în condiţii normale. Astfel s-a ajuns în situaţia ca
un număr de 45 de clase/grupe să funcţioneze cu efective peste limita legală, să fie desfiinţate posturi
unice din unităţile scolare speciale, ş.a., toate acestea pe fondul creşterii numărului de copii cu cerinţe
educaţionale speciale din judeţ şi din zona Moldovei.
În urma discuţiilor de peste 2 ore, în care s-au analizat problemele puse de noi în discuţie, domnul
ministru Sorin Cîmpeanu a precizat că a înţeles foarte clar situaţia din judeţul Iaşi şi că va întreprinde
toate măsurile necesare pentru normalizarea situaţiei şi intrarea acestora pe un făgaş corect.
Precizez că toţi reprezentanţii ministerului prezenţi la discuţii au dat asigurări că vor interveni
foarte rapid pentru rezolvarea celor 3 probleme puse în discuţie.
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