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Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN, este consecventa principiului sau de a 

se implica activ si constant in dezbaterea problemelor economico-sociale, impreuna cu 

institutiile statului la nivel central cat si cu administratiile locale C. S. N. Meridian are  

afiliate organizatii sindicale  din majoritatea domeniilor de activitate ale economiei 

nationale.  

 

Prin actiunile pe care le-am organizat, dar si prin  reprezentarea  la dialogul social la 

nivel bipartit si tripartit, am pus accent pe  sustinerea intereselor punctuale ale 

membrilor de sindicat, cat si pe contientizarea opiniei publice, a mediului politic, in 

legatura cu modul defectuos in care s-a actionat pentru dezvoltarea economico-sociala 

a tarii.  

 

Din pacate  toate guvernele au cotribuit la declinul sau chiar distrugerea unor sectoare 

esentiale ale industriei romanesti, cum sunt: industria de exploatare a resurselor 

minerale, industria de aparare a tarii, scaderea dramatica a fondului forestier al tarii cu 

efecte negative si asupra mediului, o infrastructura  a transportului feroviar 

subdezvoltata si necompetitiva. Acestea sunt doar cateva din domeniile economice 

care inregistreaza o scadere continua atat ca volum de  productie, investitional, dar si  

decapitalizarea societatilor comerciale prin furturi, prin subevaluari ale patrimoniului 

acestora, prin  privatizari „dubioase” si  acte de coruptie la nivelul institutiilor statului. 

 

Manifestarea acestor procese, a avut efecte negative, chiar dramatice asupra societatii 

in general, direct asupra cetateanului, dar si a comunitatilor locale, regionale. 

 

Fata de toate aceste aspecte, dar si altele asupra carora se poate extinde enumerarea, 

institutiile abilitate ale statului ca justitia, politia, alte structuri ale statului, nu isi 
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dovedesc eficienta de asigurarea dezvoltarii societatii romanesti si siguranta 

cetatenilor.     

 

Pornind de la aceste deziderate, Confederatia Sindicala Nationala Meridian,  isi 

exprima opinia, ca distrugerea unor ramuri economice, subdezvoltarea altora prin 

nesustinerea acestora de politici guvernamentale, aduc atingere imdeplinirii directiilor 

prioritare din Programul elaborat de actualul Guvern, prin componenta sa sociala. 

In acest sens exemplificam: 

 

I. INDUSTRIA DE EXPLOATARE A RESURSELOR MINERALE 

 

Se cunoaste faptul ca Romania este o tara cu potential de exploatare si valorificare a 

resurselor minerale, iar sectorul minier  neenergetic are radacini adanci in istoria 

meseriilor de traditie. Politicile guvernamentale de pana acum aplicate in acest sector, 

au vizat numai inchiderea minelor, fara analizarea consecintelor in plan economic si 

social. 

   

Inchiderea activitatii miniere de exploatare a zacamintelor minerale, nu a fost insotita 

de masuri concrete de inlaturare a efectelor negative care au urmat acestor actiuni 

haotice si neprofesioniste. 

 

Fostele localitati miniere in special din muntii Apuseni, in trecut erau dintre cele mai 

prospere din Transilvania, au ajuns acum la faliment, somajul incurajat de  „momeala” 

platilor compensatorii, nu a dat niciun fel de rezultat, astfel ca zonele respective au 

ajuns intr-o stare de saracie fara precedent. O meserie veche de mii de ani impreuna cu 

traditiile ei, este pe cale de a disparea definitiv. 

 

Din pacate niciun guvern al Romaniei, incepand din 1997(cand a inceput procesul de 

inchidere a minelor) si pana in prezent nu a adoptat o Strategie clara, concreta 

privind politica tarii noastre in legatura cu asigurarea cu resurse minerale, a 

necesarului propriu de materii prime (ca: fier, cupru, aur, argint etc).  

 

In conditiile in care necesarul de resurse al statelor membre a UE este asigurat numai 

o treime din productia proprie, restul fiind importat din afara Uniunii , potentialul 

Romaniei ca stat membru de a exploata rezervele  proprii, poate contribui la 

asigurarea  necesarului sau, dar si  la cel al statelor membre ale UE, mai ales intr-o 

piata globalizata in care solicitarile de resurse ale economiilor asiatice sunt din ce in 

ce mai mari.  
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In perspectiva, se prefigureaza ca cererea de metale sa creasca dinamic, in industria 

spatiala, instalatii de producere a energiei din surse regenerabile, in conditii 

prietenoase pentru mediu, precum si activitatile companiilor producatoare de inalta 

tehnologie, vor avea din ce in ce mai mult nevoie de metale precum: aur, argint, 

cupru, nichel, etc.  

 

In viitor, cresterea economica durabila a Europei va depinde in mare masura de 

substantele minerale extrase pe plan local, in conditiile in care cererea foarte mare de 

metale vine din partea tarilor de pe alte continente (China, India) si care  va influenta 

in mod real securitatea aprovizionarii cu materii prime a Uniunii Europene 

 

Comisia Europeana in documentele de opinie prezentate in acest sens mentiona ca 

industriile europene, pentru a ramane competitive au nevoie de previzibilitate cu 

privire la fluxul de materii prime si de preturi stabile, imbunatatind conditiile de acces 

la materiile prime provenite fie din Europa, fie din afara ei,  prin crearea unui cadru de 

reglementare corect .  

 

In cadrul organismelor europene, respectiv Comitetul Economic si Social European, 

reprezentantul C.S.N.Meridian a fost raportor privind elaborarea  documentului: 

”Avizul Comitetului Economic si Social European privind industria miniera 

neenergetica din Europa” publicat in Jurnalul Oficial al UE in luna februarie 2009, in 

care se evidentiaza provocarile carora trebuie sa le faca fata industriile tarilor 

europene in contextul globalizarii resurselor si productiei. Acest raport a fost inaintat 

Comisiei Europene, care lucreaza la elaborarea unui  document oficial pe tema 

asigurarii cu resurse a economiilor statele membre ale Uniunii Europene.  

 

Actiunile organizate de Confederatia Sindicala Nationala Meridian cu toti factorii de 

decizie politica si economica din Romania, dar si foruri europene, au condus la 

concluzia ca activitatea miniera trebuie si poate fi revigorata, tinand seama de cel 

putin urmatoarele considerente economico-sociale: 

� Folosirea potentialului de zacaminte minerale al Romaniei atat pentru necesarul 

propriu, dar si pentru statele membre ale U.E. 

� Crearea de noi locuri de munca; 

� Utilizarea mineralelor este continua si nelimitata; 

� Sustinerea economica si sociala a comunitatilor locale care depind numai de 

aceste activitati economice; 

� Inlaturarea deprofesionalizarii fortei de munca din domeniu, tinand seama ca 

meseria de miner se invata in ani de activitate continua; 
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Consideram ca pe baza unor analize economico-sociale foarte profesionist realizate, 

dar si printr-o decizie politica a actualului Guvern, poate fi reactivata activitatea din 

minele de la Rosia Poieni Abrud, Rosia Montana, Certej, Iara, Baita, REMIN Baia 

Mare, E.M.Cavnic, Turt Satu-Mare, Halda Barza Brad. 

 

Avand in vedere ca si in Romania se manifesta din ce in ce mai pregnant  efectele 

crizei financiare si economice, reactivarea activitatii productive la unele din  minele 

inchise, pot constitui masuri concrete anticriza, prin dezvoltarea potentialului 

economic national si social, prin alocarea de fonduri de investitii publice alocate 

pentru anul 2009 si continuat in urmatorii ani.    

 

II.  INDUSTRIA DE APARARE 

 

In acest moment majoritatea  societatilor  comerciale de profil  au fost inchise, sau 

produc cu capacitati reduse de productie. Muncitorii cu inalta calificare pentru acest 

domeniu, in mare parte au fost diponibilizati  sau sunt in „somaj tehnic”, situatie care 

duce la descalificarea continua a acestora. 

Confederatia Sindicala Nationala Meridian, impreuna cu sindicatele din domeniu, 

considera ca  este necesara o actiune guvernamentala si politica pentru: 

 

� urgentarea dezbaterii si adoptarii proiectului de Lege privind reorganizarea si 

functionarea industriei de aparare – PL-x nr. 830/2007, aflat in procedura 

legislativa; 

� indentificarea unor noi piete de desfacere a produselor militare  romanesti;   

� instituirea de urgenta a unui dialog permanent cu Ministerul Apararii, in 

vederea identificarii oportunitatilor de colaborare, promovarii de programe 

strategice care sa raspunda solicitarii CSAT de promovare  a produselor 

romanesti, etc; 

� alocarea resurselor bugetare Ministerului Apararii pentru continuarea 

programelor incepute cu societatile noastre ;  

� alocarea de fonduri pentru investitii in capacitatile militare, care au piata de 

desfacere, dar care nu au fost modernizate si retehnologizate; 

� promovarea unor acte normative care sa vizeze protectia impotriva falimentului, 

decontarea cheltuielilor constante neproductive, facilitati fiscale si de creditare, 

etc; 

� incheierea unor parteneriate cu investitori strategici, care sa investeasca in 

industria de  aparare romaneasca si sa participe la procesul de privatizare;  

� participarea societatilor comerciale de profil la programele europene in 

domeniul militar . 
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Confederatia Sindicala Nationala Meridian  impreuna cu sindicatele afiliate din 

domeniu, a solicitat in repetate randuri factorilor de decizie din industria de  aparare, 

analizarea concreta a situatiei din societatile comerciale de profil, pentru a nu fi prea 

tarziu in ceea ce priveste descalificarea personalului, dar si mentinerea competivitatii 

produselor romanesti cu cele ale statelor aliate, dar si cu ale altora. 

 

III. SITUATIA TRANSPORTULUI FEROVIAR SI A INFRASTRUCTURII     

ACESTUIA 

 

Situatia actuala a transportului feroviar este departe de a fi compatibil pentru 

armonizarea acestuia cu sistemul de transport din statele membre ale Uniunii 

Europene; avem o infrastructura slaba, incapabila sa suporte un transport eficient in 

ceea ce priveste viteza de transport, calitatea serviciilor. Politicile guvernamentale de 

pana acum nu au acordat atentia necesara acestui sector economic strategic al 

Romaniei, alocarea investitiilor  s-a realizat sporadic si total insuficient, prin 

exploatarea cailor de transport nu s-a obtinut randament economic satisfacator, iar 

calitatea serviciilor (respectarea programului orar, securitatea calatorilor si a 

marfurilor), are mari lacune. 

 

Importanta pe care o are transportul feroviar pentru economie este sustinuta si de 

avantajele de necontestat ale acestui mod de transport, exprimat fie si numai prin 

cativa indicatori, cum sunt: 

 

� Eficienta energetica - consumul de energie pe unitate de transport este de 6 ori 

mai mic decat la transportul auto ; 

� Utilizarea terenului- terenul ocupat de o cale ferata ocupa numai 60% din 

terenul necesar pentru transportul rutier, cu aceeasi capacitate de transport; 

� Poluarea mediului- volumul poluantilor emanati in atmosfera pe unitatea de 

transport  este  numai 1/10 fata de celelalte mijloace de transport; 

� Siguranta circulatiei - transportul feroviar este  incotestabil mai sigur decat cel 

rutier. Numarul accidentelor soldate cu morti si raniti este cel mai mic dintre 

toate modurile de transport. 

� Componenta sociala majora – acoperirea nationala a retelei creaza posibilitatea 

deplasarii cetatenilor la tarife accesibile, dat si transportul marfurilor ca materii 

prime pentru economie sau ca produse de consum pentru populatie . 

� Evitarea blocajelor in trafic, care produc o pierdere substantiala  din PIB. 

� Satisfacerea nevoilor de aparare a tarii, asigurarea rezervelor si capacitatilor  

necesare indeplinirii sarcinilor de mobilizare in caz de calamitati sau razboi. 
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Confederatia Sindicala Nationala Meridian impreuna cu organizatiile sindicale din 

domeniu au sesizat in repetate randuri factorii de decizie la nivelul ministrilor de 

resort si al companiilor de transport, in legatura cu problemele majore din sistem 

privind dezvoltarea si modernizarea  acestuia, probleme privind conditiile sociale ale 

salariatilor pe diferite  segmente ale activitatii din sectorul tranportului feroviar. 

 

Sustinerea crearii unui sistem durabil de transport feroviar in general, este realizata si 

prin implicarea reprezentantului C.S.N.Meridian in Comitetul Economic si Social 

European (C.E.S.E.), care este si raportor pentru Regulamentul  privind reteaua 

feroviara europeana pentru un transport de marfa competitiv, elaborat in decembrie 

2008 de catre Parlamentul European si C.E.S.E. si care cuprinde directii de dezvoltare, 

modernizare si armonizare a sistemelor de transport ale statelor membre UE.  

 

Consideram ca  realizarea investitiilor publice in infrastructura de tranport in 

anul 2009 si continuarea in urmatorii ani, este o masura importanta impotriva 

efectelor crizei economice  pe care o traverseaza si Romania. 

 

Insa, prin Bugetul de stat pentru anul 2009, finantarile publice in domeniul 

transporturilor, dezavantajeaza in mod cert transportul feroviar in favoarea celui 

rutier, ignorand  inca o data nevoile reale de finantare imediata a sectorului feroviar 

Masurile pe care le ia Guvernul vizeaza inchideri de subunitati, reduceri de trenuri si 

disponibilizari de personal, fara nicio masura de  protectie sociala. Toate aceste 

probleme grave carora nu li se va gasi rezolvare, vor determina sindicatele sa 

declanseze conflicte de munca,  ajungand pana la greva generala. 

 

IV. SILVICULTURA,  PROTEJAREA MEDIULUI 

 

Romania se află în plină criza forestiera cu efecte dezastruoase asupra populatiei, 

economiei tarii si protectiei mediului. Este cunoscut ca distrugerea padurilor a cauzat 

alunecari de teren, viituri si producere de inundatii soldate cu pierderi de vieti 

omenesti si cu imense pierderi materiale, intensificarea procesului de desertificare in 

zonele de campie, aparitia torentilor, a avalanselor de zapada, intensificarea procesului 

de eroziune a solului. 

 

1. Cauzele crizei forestiere: 

 

� lipsa de răspundere a guvernantilor privind integritatea padurilor în Romania;      
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� neelaborarea si nepromovarea a actelor normative privind marirea si mentinerea 

suprafetelor cu paduri, desi acestea constituie singura resursa energetica 

regenerabila; 

� exploatarea ilegala a padurilor; 

� insuficienta legislatiei silvice; 

� insuficienta monitorizare a modului de respectare a legislatiei silvice existente 

in sectorul privat; 

� neformarea unei constiinte forestiere in randul populatiei; 

� aplicarea abuziva a legii 247/2005 privind reconstituirea dreptului de 

proprietate; 

� intensificarea exploatarii padurilor, in ultimii ani epuizandu-se o mare parte din 

padurile aflate la varsta exploatabilitatii, fiind exploatate si o parte din padurile 

aflate în clase de varsta apropiata celor de exploatare; 

� disparitia perdelelor forestiere de protectie a campurilor agricole; 

� exploatarea ilegala a arboretelor care impiedicau aparitia fenomenului de 

desertificare; 

� exploatarea ilegala a arboretelor  pe versanti creandu-se pericolul aparitiei 

torentilor, alunecarilor de teren, viiturilor si inundatiilor; 

� neefectuarea lucrarilor de corectare a curentilor. 

 

2. Parametrii  crizei:  

 

� suprafata de fond forestier (6,4 milioane ha) raportata la numarul de locuitori ai 

tarii este sub media europeana (0,27 ha /locuitor în Romania faţă de 0,31ha 

/locuitor - media europeana); 

� in suprafata de fond forestier a tarii sunt peste 350.000 ha paduri distruse si 

peste 500.000 ha paduri bracuite  (partial distruse); 

� padurile din sectorul privat sunt bracuite  si de slaba productivitate, cu o 

consistenta foarte mica; 

� deprecierea calitativa a  arboretelor; 

 

3.Solutii de iesire din criza: 

 

� intarirea rolului statului în mentinerea si apararea padurilor (ceea ce se intampla 

si in celelate tari ale Uniunii Europene prin sustinerea si consolidarea unitatilor 

statului de administrare a padurilor). 

� elaborarea de urgenta a actelor normative subsecvente Codului Silvic; 

� impadurirea terenurilor defrisate şi a terenurilor degradate conform prevederilor 

Legii 46/2008 –Codul Silvic; 
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� formarea si consolidarea unei constiinte forestiere in randul populatiei:   

 

a)  introducerea în programele scolare  a unor discipline care sa insufle   

respectul si dragostea fata de padure;  

b) sa fie facute cunoscute cazurile infractorilor pedepsiti pentru     

distrugerea padurilor ; 

c) manifestari organizate de institutiile statului cu concursul Bisericii, 

scolilor,  al personalului silvic si diferitelor categorii de populatie  pentru 

plantarea de arbori si intretinerea plantatiilor. 

d) sa fie făcut cunoscut, cu sprijinul mass-media,  rolul si importanta 

 padurilor, modelele de constiinta forestiera in tari din Uniunea 

 Europeana, legislatia silvica. 

 

� implicarea organizatiilor nonguvernamentale care au ca obiectiv salvarea si   

mentinerea padurilor;  

� depistarea celor care se fac vinovati de distrugerea padurilor si pedepsirea lor; 

� revizuirea si anularea actelor de proprietate pentru paduri care au fost dobandite 

prin acte false sau marturii mincinoase; 

� marirea numarului de personal silvic cu obligatia de a supraveghea si a 

raspunde de integritatea padurilor; 

� cresterea rolului Regiei Nationale a Padurilor– Romsilva in aplicarea    

regimului silvic si pentru  padurile din afara sectorului de stat; 

� executia de urgenta a lucrarilor de corectare a torentilor in vederea instalarii 

vegetatiei forestiere si impiedicarea fenomenelor de torentialitate. 

 

Fondul Forestier al Romaniei cuprinde o suprafata de 6,4 mil.ha, din care proprietatea  

publică a statului este de 4,2 mil. ha (65,6%), restul fiind in proprietate privata. 

 

O tara care are o suprafata mare cu paduri, este o tara bogata si cu un popor sanatos.  

Datorita modului haotic in care s-a exploatat fondul forestier in special cel ce apartine 

proprietarilor particulari, suntem in situatia in care  la nivel national suprafata 

impadurita a scazut continuu,  cu efecte dezastruoase  pe termen mediu si lung. Aici 

avem in vedere alunecarile de teren pe suprafetele mari defrisate, efectele grave 

economice si sociale ale inundatiilor care au loc din ce in ce mai des in toate zonele 

tarii, manifestarea tot mai agresiva a efectelor poluarii. 

 

La toate acestea trebuie adaugate piederile economice pe care le inregistreza tara 

noastra prin vanzarea masei lemnoase brute, contrar bunelor practici din domeniu care 

valorifica superior sortimentele de padure de care dispune.    
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Fata de aspectele prezentate, la care se pot adauga si altele, sindicatele din silvicultura 

au sesizat autoritatile in domeniu la nivel central si local, pentru adoptarea masurilor 

necesare : 

 

� prin subventionarea conform Legii 46/2008, forma de administrare a padurilor 

particulare care in anul 2008 nu s-au asigurat, 

� acordarea de compensatii conform Codului Silvic, proprietarilor de paduri 

pentru impiedicarea taierilor haotice, in special a padurilor  de protectie, 

� sprijinirea activitatii de paza a padurilor si de alte structure (politie, 

jandarmerie) , mai ales in situatii deosebite(furturi cu violent, retele organizate) 

� asigurarea protectiei sociale , conform Legii174/2006,  salariatilor  vor fi 

disponibilizati de Regia Nationala a Padurilor.  

 

Cresterea suprafetei ocupate de paduri, impadurirea terenurilor agricole afectate de 

diverse fenomene de degradare, crearea de noi păduri, efectele de protecţie pe care le 

are padurea asupra mediului, biodiversitatii si chiar de recreere, sunt directii majore de 

dezvoltare pe care sa le aiba politicile forestiere ale Romaniei. Avand in vedere 

provocarile la care trebuie sa raspunda tara noastra in domeniul silviculturii, este cu 

atat mai nejustificata masura de reducerea drastica a numarului lucratorilor din acest 

sector, fara o protectie sociala concreta.  

 

Semnarea de către Romania a Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite pentru Schimbări 

Climatice (1992), cât mai ales notificarea Protocolului de la Kyoto (1997) au pus 

bazele unor instrumente specifice în lupta impotriva schimbarilor climatice si a 

efectelor acestora, iar protejarea si dezvoltarea pe baze stiintifice a suprafetelor 

impadurite, devine o directie de actiune de sustinere a masurilor asumate de tara 

noastra. 

 

V.PROTECTIA SI SECURITATEA CETATEANULUI. EFICIENTA 

ADMINISTRATIEI  PUBLICE 

 

Posibilitatea ca cetatenii sa aiba un nivel de trai decent, depinde de starea economica 

si sociala a tarii, de policile guvernului de stimulare a economiei, care sunt factori de 

asigurarea securitatii si protectiei cetateanului.  

 

Un rol esential in protectia cetateanului, il au  doua din cele mai importante 

componente ale  socitatii: politia si justitia. 
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Este un fapt real care se constata in viata cotidiana, ca aceste autoritati ale statului sunt 

percepute  de catre cetateni cu un grad de incredere din ce in ce mai mic, pe fondul 

cresterii criminalitatii, a starii infractionale, a coruptiei aproape generalizate, 

tergiversarii proceselor in instante, etc. 

 

Raportul de tara pentru capitolul justitie elaborat de organismele europene, transmite 

un avertisment clar in legatura cu masurile pe care sa le intreprinda puterea executiva 

pentru cresterea gradului de incredere in puterea judecatoreasca, dar si eficienta  

sistemului judiciar, caracterul nepartizan si independenta justitiei. 

 

Confederatia Sindicala Nationala  Meridian impreuna cu organizatiile sindicale din 

politie, justitie, este implicata in sustinerea masurilor care sa realizeze impreuna cu 

conducerile administratiilor  din aceste domenii  o crestere a increderii cetatenilor  in 

aceste componente ale statului de drept. Autoritatea acestor institutii se creaza prin 

profesionalism, prin  respectarea legilor de catre toti cetatenii  incepand cu exemplul   

personal. Dar si crearea conditiilor de munca si viata a celor care muncesc in aceste 

sectoare , au influienta esentiala  asupra   eficientei activitatii acestora.  

 

Cunoscand permanent situatia concreta  cu care se confrunta diferitele domenii de 

activitate in plan social si economic, Confederatia Sindicala Nationala  Meridian s-a 

implicat activ in dezbaterea problemelor acestora cu factorii de conducere si decizie, 

atat la nivelul Guvenului, ministerelor, dar si al administratiilor locale.  

 

De aceea semnalam faptul ca neaplicarea unor politici economice si sociale foarte 

clare in sectoarele enuntate, dar si altele, nesustinute prin investitii publice, pot 

declansa procese economice si sociale  cu efecte negative grave si greu de remediat. 

 

VI. MANAGEMENTUL INSTITUTIILOR ADMINISTRATIEI CENTRALE, 

DECONCEATRATE SI AL SOCIEATILOR COMERCIALE DIN SECTORUL 

PUBLIC 

 

Dupa  alegerile parlamentare din noiembrie 2008 si constituirea coalitiei de guvernare, 

a inceput actiunea de schimbare din functii a conducerilor acestor institutii si societati 

comerciale. 

 

Cu toate ca efectele negative ale crizei financiare si economice se manifesta din ce in 

ce mai pregnant in societatea romaneasca, acest proces de tergiversare a numirilor 

conducerilor nu face decat sa adanceasca degradarea economica si sociala. Au fost 
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situatii cand sindicatele nu au avut partener de dialog pentru discutarea problemelor  

stringente, deoarece perioada de provizorat  la nivelul conducerilor inca persista. 

 

Un element esential in legatura cu acest proces, este cel al competentelor profesionale 

ale celor nou numiti in functii de conducere. Este de notorietate  faptul ca numirile 

sunt facute  preponderent pe criterii politice, elementul profesional fiind secundar sau 

inexistent. Sunt exemple de-a dreptul hilare  daca nu ar triste,  in care sunt numiti 

directori oameni de cu totul alte profesii decat profilul societatii comerciale pe care o 

conduce ( un doctor ginecolog conduce o societate comerciala  de exploatare a sarii). 

 

Astfel de situatii care nu sunt putine, demonstreaza ca starea de incertitudine, 

incoerenta actului de guvernare, care isi manifesta ineficienta prin degradarea 

economiei, prin scaderea nivelului de trai, cresterea somajului, insecuritatea 

cetateanului prin cresterea infractionalitatii, a criminalitatii, etc. 

  

VII. PROBLEME ALE PERSONALULUI  DIDACTIC SI NEDIDACTIC DIN  

DOMENIUL   INVATAMANTULUI   SUPERIOR 

 

� Modificarea Legii  nr.128/ 1997 cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind Statutul personalului didactic  pentru extinderea prevederilor acesteia si  

asupra personalului angajat pe perioada nederminata, nedidactic; 

� Respectarea  de catre conducatorii institutiilor din invatamant a prevedrilor 

legale de a consulta partenerul social- sindicatele- atunci cand problemele 

vizeaza salarizarea si stabilitatea locurilor de munca  ale membrilor de sindicat; 

� Mentinerea  sporurilor  si primelor specifice sistemului de invatamant superior; 

� Marirea alocatiei pentru un student, care prin repartizarea pe destinatii ar 

contribui si la marirea salariilor persoalului didactic si nedidactic; 

 

Sindicatele afiliate la Confederatia Sindicala Nationala Meridian solicita partidelor 

politice aflate la guvernare, ca pe fiecare minister pe care il conduc sa fie analizate 

problemele impreuna cu toti partenerii sociali, pe baza carora sa se stabileasca directii 

de actiune si masuri concrete de rezolvare. Masurile stabilite sa fie cuprinse intr-un 

plan de actiune anticriza al ministerelor, la care partenerii sociali sa fie implicati 

pentru rezolvarea problemelor membrilor de sindicat pe care ii reprezinta.  

 

 

 


