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COMUNICAT
Conform hotarârii CNL al FSLI, în perioada 6-9 iunie 2017, la nivelul FSLI, inclusiv SLI
Dâmbovita, s-a desfasurat un Referendum privind participarea la o greva generala, începând cu
12 iunie 2017, ca urmare a formei nemultumitoare pentru salariatii din învatamânt a Legii
salarizarii unitare.
Pâna luni, 12 iunie 2017, la nivelul SLI Dâmbovita, s-au înregistrat urmatoarele
rezultate :
-

-

din cele 155 unitati scolare unde SLI Dâmbovita are grupe sindicale, au comunicat
rezultatul consultarii 137, iar 18 nu;
din cei 5736 membri de sindicat ai SLI Dâmbovita, 3400 au raspuns « DA » pentru
greva, iar 683 »NU », rezultând un procent de participare la greva de 59,27% ;
din totalul de 137 de unitati care au transmis rezultatul consultarii, 26 au înregistrat
un procent sub 50% pentru « DA » , restul înregistrând o rata de participare la greva
cuprinsa între 50% si 100% ;
la nivel national, în urma centralizarii datelor de la sindicatele afiliate, din totalul
membrilor FSLI, au spus « DA »pentru greva generala 45,67%, un numar de 27
sindicate afiliate având între 50% si 86% optiune pentru aceasta forma de protest,
restul de 39 înregistrând o rata de participare sub 50%.

Având în vedere ca initiativa declansarii referendumului a apartinut FSLI, hotarârea
privind declansarea sau nu a grevei generale a apartinut FSLI.
In consecinta, chiar daca la nivelul SLI Dâmbovita s-a înregistrat un procent relativ bun
privind participarea la greva , a trebuit sa ne raliem hotarârii la nivel national.

Trebuie sa subliniem faptul ca desi la nivel national nu sunt întrunite conditiile de
declansare a grevei generale, nu înseamna ca salariatii din învatamânt sunt multumiti de legea
salarizarii. Nemultumirea lor este profunda !
Este clar ca guvernantilor nu le pasa de personalul din învatamânt , însa acestia trebuie
sa ia în calcul faptul ca protestele pot fi reluate dupa începerea anului scolar 2017-2018 si
speram ca ni se vor alatura atât elevii cât si parintii acestora.
Multumim foarte mult colegilor care au înteles importanta demersurilor noastre si ne
exprimam în acelasi timp surprinderea fata de lipsa de reactie a celorlalti. Sa fie oare un semn
de multumire fata de situatia actuala ?
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