
                 Focşani, Str. Eroilor, Nr. 2, Cod: 620034,Tel./Fax : 0237/223.550                 1 

 

     

                       SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT  VRANCEA 

                              FOCŞANI, STR. EROILOR, NR. 2, COD 620034,Tel./Fax : 0237/223.550 

E-mail: sli_vrancea@yahoo.com; slivrancea@gmail.com 

Web: www.slivrancea.blogspot.com, www.slivrancea.ro  

 

2016-2022 

RAPORT DE ACTIVITATE  

AL BIROULUI OPERATIV S.L.I. VRANCEA 
 

1. Resursa umană; 

2. Resursa financiară; 

3. Acțiuni în instanță; 

4. Acțiuni de protest la nivel județean și național; 

5. Comunicarea  

6. Promovarea excelenței; 

7. Solidaritatea socială; 

8. Asociația C.A.R.-S.L.I. Vrancea; 

9. Activitatea președintelui. 

 

1. Resursa umană 

În urma alegerilor din 20 mai 2016, Biroul Operativ a pus pe prim plan membrii de sindicat din 

toate unitățile școlare, fiecare reprezentând sensul de a fi al S.L.I. Vrancea. 

La momentul preluării mandatului, numărul membrilor de sindicat era în scădere, de aceea am 

considerat împreună cu membrii Biroului Operativ, că se impune reconsiderarea atitudinii față de 

fiecare membru de sindicat și față de fiecare organizație sindicală. 

În acest sens, am comunicat periodic cu fiecare lider de sindicat și cu membrii care s-au adresat 

Biroului Operativ.  Am înaintat la F.S.L.I. observațiile și propunerile  primite, le-am abordat cu 

partenerii de dialog social la nivel județean și național. 

Am fost prezenți în majoritatea unităților școlare din județ pentru a cunoaște în mod 

nedistorsionat specificul organizațiilor sindicale, implicându-ne în rezolvarea problemelor colegilor. 

În prezent, numărul membrilor de sindicat este constant, deși numărul normelor la nivel de județ 

a scăzut destul de mult pe fondul diminuării populației școlare și a subfinanțării cronice a 

învățământului. 

Am acordat sindicalizării personalului din învățământul vrâncean o importanță deosebită. 

Conștienți fiind de statutul și rolul nostru, contribuim la îmbunătățirea calității serviciilor 

educaționale. Astfel se justifică organizarea cursurilor de formare în domenii precum management, 

mentor, metodist, legislație, metode şi tehnici de predare-învățare-evaluare și decontarea acestora în 

cuantum de 300 lei odată la 3 ani.  

2. Resursa financiară 
 

În vederea îndeplinirii misiunii, a proiectelor asumate, resursa financiară are rolul său. Deși în 

decembrie 2017 Colegiul Liderilor S.L.I. Vrancea a hotărât scăderea cotizației începând cu          

01.01. 2018 de la 1% la 0,75% din salariul brut, resursele financiare au fost constante. 

http://www.slivrancea.blogspot.com/
http://www.slivrancea.ro/


SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT  VRANCEA 

Focşani, Str. Eroilor, Nr. 2, Cod: 620034,Tel./Fax : 0237/223.550 

2 

În 2016 veniturile erau de 1.525.991 lei, în 2021 se cifrau la 1.994.011 lei. 

Încă de la început am hotărât constituirea fondului de grevă în vederea finanțării 

activităților revendicative. Fondul de grevă este în momentul de față în valoare de 

1.400.000RON. 

 

3. Acțiuni în instanță 

Nerespectarea de către guvernanți a prevederilor legale, deși învățământul este declarat prioritate 

națională, ne-a determinat să inițiem numeroase acțiuni în instanță. În perioada 2016 – 2022 s-au 

aflat pe rol numeroase acțiuni în instanță la Judecătoria Focșani, Tribunalul Vrancea, Curtea de 

Apel Galați, ÎCCJ. 

Legea salarizării unitare 153/2017 a fost una din cauzele care au dus la deschiderea mai multor 

acțiuni în instanțele de judecată: plata activității de învățământ simultan pentru personalul 

didactic care preda în învățământul preșcolar în perioada 2017-2020, calculul eronat al unor 

activități (dirigenție, învățământ simultan, învățământ special, gradație de merit, CFP) și al 

tranșelor de vechime în învățământ. 

Alte acțiuni în instanța, care s-au încheiat sau sunt încă pe rol, au avut ca obiect următoarele: 

recuperarea drepturilor salariale diminuate nejustificat ale contabililor si secretarilor pentru 

perioada septembrie-decembrie 2016, repunerea în plata a sporului de stabilitate pentru secretari 

și contabili decontarea navetei, dobânzi, distincțiile Gh. Lazăr, prima de instalare, indemnizația 

de doctorat etc., acestora adăugându-li-se consilierea unui număr mare de  membri de sindicat pe 

diverse probleme de la locul de muncă sau personale. 

Mulțumim în acest sens celor care ne-au acordat asistență juridică, avocați Oana Ionescu și 

Adrian Ploscaru.  

 

4. Acțiuni de protest la nivel județean și național 

 

Acțiunile de protest au fost numeroase, până în 2020 când libertățile au fost îngrădite pe fondul 

pandemiei. Situația, pe ani,  se prezintă astfel: 

 

2016 

- 1 iunie 2016 – Miting la București având drept obiect subfinanțarea sistemului de 

învățământ, salarizarea; au participat 50 membrii de sindicat; 

- 18 octombrie 2016 – pichetarea M.E.N.C.Ș. în vederea clarificării plății H.J. referitoare la 

dobândă; 

- 22 noiembrie 2016 – membrii B.O. au pichetat Ministerul Finanțelor pentru a-l 

determina să prevadă sumele necesare plății salariilor în 2016 si a dobânzilor câștigate prin hotărâri 

judecătorești.  

 

2017 

- 31 mai 2017 – membrii B.O. alături de colegii din F.S.L.I., au pichetat Parlamentul 

României solicitând finanțarea învățământului potrivit prevederilor constituționale; 
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- 2 octombrie 2017 – pichetarea Prefecturii Vrancea, membrii de sindicat solicitând 

respectarea drepturilor câștigate în instanță, legea salarizării echitabile, o legislație coerentă în 

privința conținuturilor procesului instructiv-educativ; 

 

2018 

-21 februarie 2018 pichetarea Ministerului Muncii în vederea modificării coeficienților de 

salarizare din Legea salarizării unitare. 

 

2019 

- 22 februarie 2019 – reprezentanți ai personalului didactic auxiliar din Vrancea au 

participat la o întâlnire cu ministrul educației Ecaterina Andronescu și cu directorul general 

Mihai Păunică la sediul FSLI România; 

- 14 noiembrie 2019 – întâlnire de lucru cu ministrul educației la sediul F.S.L.I..Romania,  

S.L.I. Vrancea fiind reprezentat de președinte, prof. Constantin Ionescu. Au fost abordate: 

asigurarea salariilor pentru 2019, acordarea dobânzilor pentru drepturile câștigate în instanță, 

modificarea art. 66 din L. 1/2011. 

 

2021 

- 20– 22 decembrie 2021 – pichetarea sediului Guvernului României de către reprezentanții 

sindicatelor din învățământ. Sindicaliștii au solicitat: finanțarea învățământului potrivit prevederilor 

constituționale, respectarea prevederilor legii salarizării unitare, 153/2017. 

 

2022 

- 13 ianuarie 2022 pichetarea sediului Guvernului României de către reprezentanții 

sindicatelor din învățământ. Sindicaliștii au solicitat: finanțarea învățământului potrivit prevederilor 

constituționale, respectarea prevederilor legii salarizării unitare, 153/2017. 

- 19 ianuarie 2022, orele 11 – 13, - grevă de avertisment a sindicaliștilor din învățământul 

preuniversitar. 

5. Comunicarea 

  
Conducerea SLI Vrancea a adoptat strategii de comunicare tradiționale și moderne, așa încât 

informația să ajungă într-un timp optim la toți  liderii și membrii de sindicat pentru o corecta si o 

bună informare. Astfel au fost create grupuri de WhatsApp, pagina de Facebook, blog, a fost creat 

site-ul www.slivrancea.ro, a tipărit revista Altitudini și atitudini sindicale.    

 

 

6. Promovarea excelenței 

Punând accent pe oferirea unor servicii educaționale de calitate, S.L.I. Vrancea a acordat premii 

profesorilor și elevilor cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare, a finanțat proiecte 

educaționale, a încheiat parteneriate educaționale. 

Au primit sprijin financiar peste 50 de proiecte educaționale care,  prin obiectivele propuse,  au 

contribuit la dezvoltarea personalității educabililor şi a organizațiilor școlare. 
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7. Solidaritatea socială 

Am acordat atenția cuvenită solidarității sociale, ajutoarele materiale diversificându-se, prin 

decontarea unei perechi de ochelari odată la cinci ani, a cursurilor de formare, odată la 3 ani. 

Ajutoarele materiale consacrate (căsătorie, naștere copil, deces părinți/fii/fiica/soț/soție/m.s., 

medicale) au fost practic dublate în condițiile în care, începând cu 1 ianuarie 2018, cotizațiile 

membrilor de sindicat au fost diminuate cu 25%. Ajutoarele materiale au fost acordate lunar, nu 

doar în modul consacrat, ci și în mod electronic, îndeosebi în perioada pandemiei. 

Au fost încheiate protocoale  cu agenți economici în vederea reducerii prețurilor la bunurile 

achiziționate de membrii de sindicat. 

Ne-am implicat în oferirea de bilete de odihnă la prețuri avantajoase pentru membrii de sindicat 

si în acordarea voucherelor de vacanță întregului personal din învățământ. 

În ianuarie 2020 a fost încheiată o poliță de asigurare de grup pe probleme medicale cu 

Groupama, care a funcționat în perioada ianuarie 2020-iulie 2021.  

 

 

8. Asociația C.A.R. - S.L.I. Vrancea 

Asociația CAR-SLI Vrancea a fost înființată în anul 2014, având un rol deosebit în oferirea unor 

împrumuturi cu cea mai mica dobândă pentru membrii de sindicat. Dacă inițial avea 104 de 

membri, în prezent numărul acestora este de 319, activitatea fiind dinamică, ca dovada că s-au 

onorat peste 520 de contracte de împrumut. 

 

 

9. Președinte S.L.I. Vrancea 

În urma validării Biroului Operativ al S.L.I. Vrancea, președintele a devenit membru al 

Colegiului Național al Liderilor F.S.L.I. România.  

În perioada 16–18 noiembrie 2017 a avut loc Conferința Națională a F.S.L.I., unde președintele 

SLI Vrancea a fost ales vicepreședinte în Biroul Operativ al FSLI.  

A participat activ la ședințele partenerilor de dialog social la nivel județean: Inspectoratul Școlar 

Vrancea, Prefectura județului Vrancea, Consiliul Județean Vrancea, A.J.O.F.M., A.N.A.F., Primării.  

 

Succint, acestea au fost activitățile desfășurate de Biroul Operativ al S.L.I. Vrancea, care 

reflectă profilul unei organizații dinamice, deschisă fată de provocările prezentului și ale viitorului. 

Supun aprobării Conferinței Județene prezentul Raport de activitate al Biroului Operativ al SLI 

Vrancea . 

 

Biroul Operativ al SLI Vrancea 

Președinte, 

Constantin IONESCU 

 


