
HOTĂRÂRE

Consiliul  Naţional  al  FEN,  întrunit  în  şedinţă  extraordinară,  a  analizat 
situaţia  fără  precedent  în  care  a  fost  adus  învăţământul  românesc  şi  salariaţii 
acestuia.  După  numeroase  întâlniri,  negocieri,  discuţii  cu  reprezentanţii 
Guvernului, constatăm cu dezamăgire următoarele:
1. Proiectul Legii salarizării unitare în domeniul bugetar situează personalul 

din învăţământ în partea inferioară a grilei;
2. Numeroase  sporuri  acordate  până  în  prezent  pentru  calitate  şi 

performanţă  în  educaţie  au  dispărut  din  proiectele  de  lege  ce  vor  fi 
asumate de Executiv;

3. MECI, prin inspectoratele şcolare, a redus recent peste 19.000 de posturi 
fără consultarea şi acordul partenerilor sociali;

4. Guvernul,  prin  rectificările  negative,  a  diminuat  bugetul  Educaţiei  cu 
circa 2,5% din PIB în 2009, încălcând flagrant Legea învăţământului;

5. Executivul  a  hotărât  diminuarea  cu  15,5%  în  lunile  octombrie  – 
decembrie 2009 a salariilor angajaţilor din sistemul educaţional;

6. Acordul  încheiat  de  către  federaţiile  sindicale  cu  reprezentanţii 
Guvernului, la 6 mai 2009, a fost grav încălcat de către Executiv;

7. Legea 221/2008 privind majorarea salariilor personalului didactic nu a 
fost  nici până în prezent pusă în aplicare, iar creşterile salariale nu se 
regăsesc nici în proiectul Legii salarizării unitare a bugetarilor.  

Faţă de cele de mai sus şi constatând că protestele iniţiate de către salariaţii 
din  alte  sectoare  bugetare  (justiţie,  personal  consular)  au  dat  roade,  Consiliul 
naţional al FEN a decis următoarele:
1. Reluarea  conflictului  de  muncă,  conform punctului  10  din  Acord 

întrucât termenii acestuia nu au fost respectaţi de către Guvern;
2. FEN face apel către celelalte trei federaţii sindicale din învăţământ 

pentru a acţiona alături de noi în acest demers în interesul tuturor 
salariaţilor;

3. Demararea  procedurilor  pentru  reluarea  grevei  generale  în 
învăţământ,  potrivit  articolului  10  din  Acordul  semnat  între 
sindicate  şi  reprezentanţii  Executivului  întrucât  doar  federaţiile 
semnatare  au  respectat  documentul  încheiat  la  6  mai  2009, 
suspendând acţiunile de protest (articolul 9 din Acord);

4. Prezentarea în prima zi a anului şcolar a unui protest al membrilor 
FEN  din  unităţile  de  învăţământ  în  cadrul  festivităţilor  de 
deschidere,  document  care  va fi  înmânat  tuturor parlamentarilor, 
demnitarilor şi reprezentanţilor administraţiei locale.

De  asemenea,  Consiliul  Naţional  al  Federaţei  Educaţiei  Naţionale  cere 
tuturor  parlamentarilor  să  nu  susţină  promovarea  proiectelor  de  lege  în  forma 
înaintată de către Guvern.
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