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ani de sindicalism
în învățământul maramureșean

Constituirea
ºi consolidarea SLI MM
Arhiva sindicatului din învățământ scoate la lumină momentele cruciale ale existenței și activității acestei organizații, a tuturor categoriilor
de personal, organizație care, conform statutului, contribuie la apărarea,
promovarea drepturilor și intereselor profesionale, economice, sociale
și culturale ale anagajaților din învățământ. Primul document păstrat
este un tabel nominal cu membrii fondatori ai SINDICATULUI LIBER
INDEPENDENT DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR al Județului
Maramureș, denumire inițială a instituției cunoscute astăzi ca SLI MM.
Aceștia au fost profesorii Husti Ștefan, Cîmpean Ioan, Radu Maria, China
Samfira, Pavel Vasile, Orha Melania, Păcurar Ioan.
Procesul-verbal al „Conferinței Generale a tuturor liderilor și
reprezentanților organizațiilor sindicale libere a lucrătorilor din
învățământ nou create din județul Maramureș”, din data de 29 mai 1990,
este o mărturie a momentului în care mișcarea sindicală din educație a
pornit pe un nou drum în perioada post-decembristă, și-a creionat un
nou statut, și-a formulat revendicările, și-a ales structurile de conducere și a făcut demersul legal de constituire. Se propune ca „din foștii
activiști sindicali și cei cu funcții de răspundere să nu candideze pentru
funcția de lider”. La ședință este consemnată participarea inspectorului
școlar, prof. Augustin Botiș, personalitate cunoscută a Maramureșului,
atât ca dascăl, cât și ca om politic, precum și atitudinea sa favorabilă față de mișcarea sindicală,
precum și rolul ei în viața sistemului de învățământ, pe scurt,
acela de a apăra „statutul intelectual și social al lucrătorilor din
învățământ”. Președintele ales
a fost profesorul Cîmpeanu Ion,
cadru didactic la Școala Generală
nr. 12 Baia Mare, vicepreședinte
a fost Radu Maria, contabil Pușcaș Rodica și secretar Cîmpean Maria. Reprezentanții Consiliului județean, în număr de 18,
au fost aleși din toate zonele, lista
rămânând deschisă, în funcție de
evoluția numărului de membri:
Mîț Ioan - zona Borșa, Șomlea
Alex - zona Vișeu, Țiplea Alex (continuare în pag. 2)
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Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş

L

GÂNDURI
LA CEAS ANIVERSAR

a ceas aniversar când, alături de sindicaliștii maramureșeni din educație,
sărbătorim 25 de ani de la înființarea
Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş,
trebuie să privim cu admirație și respect în
urmă și să ne exprimăm recunoștința față de cei
care cu curaj, devotament şi profesionalism au
întemeiat şi dezvoltat acest sindicat.
părut imediat după evenimentele din ’89,
SLI Maramureş a jucat un rol important
în mișcarea sindicală post-decembristă din
învățământ, făcând parte din grupul sindicatelor
care s-a afiliat la Federaţia Sindicatelor Libere
din Învăţământ încă din anul 1990.

A

M
U
L

omentul înființării coincide cu o perioadă zbuciumată, când zorii
democrației își făceau apariția și pentru România și când românii
începeau să cunoască ce înseamnă adevărata libertate.
n gând de recunoștință suntem datori să exprimăm și față de membrii
de sindicat maramureşeni, cei fără de care sindicatul nu poate exista și
de a căror implicare depinde reușita unei acțiuni revendicative importante.
upta pentru apărarea drepturilor membrilor de sindicat a fost obiectivul
central al sindicatului dumneavoastră și, pentru aceasta, alături de
celelalte sindicate afiliate la FSLI, de multe ori, s-a recurs la acțiuni de
protest, unele dintre ele de amploare, așa cum au fost grevele generale din
anii 2000 și 2005 sau marile mitinguri din Capitală organizate în decursul
acestei perioade.
otodată, SLI Maramureş a fost preocupat de îmbunătățirea legislației în
domeniul educațional, înaintând federației numeroase propuneri, unele
dintre ele regăsindu-se în actele normative adoptate.
mplicarea sindicatului dumneavoastră în soluționarea multiplelor
probleme ale învățământului este o dovadă evidentă că s-a înțeles faptul
că pentru rezolvarea acestora este nevoie să propui soluții. Cei neimplicați
stau pe margine și critică, iar performanții oferă alternative.

T
I

A

ctivitatea SLI Maramureş a fost, de asemenea, orientată și către derularea
unor programe, seminarii și proiecte ca răspuns la nevoile membrilor de
sindicat de a participa la cursuri de formare, dar și de a acumula noi experiențe
în domeniul educațional. Activitatea complexă a organizației județene reiese
din această carte de istorie a sindicalismului maramureșean.
u trebuie trecută cu vederea şi activitatea deosebită a liderilor din
conducerea judeţeană a sindicatului, precum şi reprezentarea deosebită
a SLI Maramureş în decursul acestor ani la nivelul structurilor de conducere
ale FSLI, prin foştii lideri judeţeni, care acum nu mai sunt printre noi: Felician
Rebeleş, Ion Cîmpeanu, Sanfira China şi Rodica Benga. Prin Liviu Marian
Pop care a ocupat şi funcţia de secretar general al FSLI, dar şi prin actualul
președinte al SLI Maramureş, Ioana Petreuş.
n toată această perioadă scursă de la înființarea sa și până în prezent,
SLI Maramureş s-a evidenţiat ca fiind unul dintre cele mai respectate și
apreciate sindicate din țară şi pentru aceasta merită toate felicitările. Pentru
FSLI, organizaţia dvs. se defineşte prin:

N
I

Solidaritate,
Loialitate,
Implicare,
Muncă,
Motivare
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Simion Hancescu,
Președinte FSLI

(continuare din pag. 1)
zona Sighet, Berciu Vasile – zona Sighet, Latiș Vasile – zona Tg. Lăpuș, Neț Ana – zona Dragomirești,
Iuga Simion – zona Valea Izei, Stănoiu I. – zona Ocna
Șugatag, Man Grigore – zona Baia Sprie-Cavnic,
Pop Mihai – zona Șomcuta Mare, Mădăian M. – zona
Seini, Rus Mircea – zona Codru, Orha Melania – educatoare Baia Mare, Tureș Gavril – școli generale Baia
Mare, Radu E. – licee Baia Mare, Bogdan Costică –
cluburi sportive, Pușcaș Rodica – contabili, Zaharia
Maria – case de copii.
Organizația dobândește personalitate juridică în
urma hotărârii judecătorești nr. 212/ 22 iunie 1990,
emisă de Judecătoria Baia Mare pe baza procesuluiverbal de constituire, a statutului cadru și a proceselor-verbale de afiliere de la 59 unități școlare din
județul Maramureș, care însumau la acea dată 2123
membri. (foto pdf. Hotararea de infiintare- prima
jumatate a primei pag)
Unitățile care au aderat: Liceul Economic Baia
Mare (40 membri) – lider Husti Laura, Liceul „Gh.
Șincai” (41) – Cardoș Maria, Liceul Sanitar Baia
Mare (17) – Jucan Marius, Liceul de Științe ale Naturii (27) – Radu Mariana, Liceul Industrial nr. 7 Baia
Mare (32) – Rebeleș Felician, Liceul Industrial nr. 6
Baia Mare (-) – Roșca Nicolae, Clubul Sportiv nr. 2
Baia Mare (23) – Bogdan Constantin, Casa de Copii
ciu Deficiențe (44) – Szikszai Viorica, Casa de Copii
Preșcolari (38) – Zaharia Maria, Școala nr. 19 Baia
Mare (29) – Pășcuțiu Paulina, Școala nr. 18 Baia
Mare (43) –Domșa Aurora, Școala nr. 17 (33) – Bodea Claudius, Școala Nr. 15 Baia Mare (50) – Bud
Maria, Școala nr. 14 Baia Mare (26) – Sofroni Doina,
Școala nr. 9 Baia Mare (16) – Mihnea Victoria, Școala
nr. 8 Baia Mare (38) – Stegeran Maria, Școala nr. 6
Baia Mare (31) – Husti Ștefan, Școala nr. 4 Baia Mare
(23) - Dăbală Viorica, Școala nr. 2 Baia Mare (34) –
China Sanfira, Școala nr. 1 Baia Mare (30) – Benga
Rodica, Școala Vima Mică (17) – Pop Cornel, Școala
nr. 2 Vișeu de Sus (21) -, Școala Berința (15) – Bota
Viorel, Școala Șișești-Dănești (40) – Borcuti Vasile, Școala Finteușu Mare (11) – Peter Eugen, Casa
de Copii Ocna Șugatag (37) – Poienar Ioan, Școala
Ocna Șugatag (50) – Bilustyuk Lucia, Casa de Copii
Bocicoiu Mare (90) – Hreniuc Vasile, Școala Ardusat
(19) – Șchiopu Bogdan, Școala Târgu Lăpuș (120) –
Cupșa Florin, Școala Mireșu Mare (46) – Lung Vasile,
Școala Coltău (16) – Borșa Aniko, Școala Săcălășeni
(31) – Pop Ana, Școala Coroieni (24) – Both Viorica, Școala Copalnic Mănăștur (44) – Bude Nicolae,
Școala Ulmeni (83) – Caiță Irina, Școala Ieud (-) – Covaci Gheorghe, Școala Lăpuș (30) – Tomai Natalia,
Școala Moisei (52) – Mureșan, Școala Șurdești (18)
– Pop Elvira, Școala Cupșeni (37) – Bodea Gheorghe, Școala Băiuț (31) – Mureșan Ana, Școala Valea
Vișeului (27) – Ticu Horea, Școala Săliște de Sus (45)
– Ștețcu Găvrilă, Școala Dragomirești (38) – Neț Ana,
Școala Bogdan Vodă (39) – Mariș Ioana, Școala Săcel (-) – Burnar Dumitru, Școala Petrova (20) – Savu
Ioan, Școala Bistra (22) – Grejduc Mircea, Școala
Șomcuta (70)- Indre Ioan, Școala Isvorul Dragoș
(23)- Tomoioagă Anișca, Școala Tăuții de Sus (29) –
Groza Dorina, Școala Remetea Chioarului (24) – Ardelean Augustin, Școala Profesională de cooperație
Baia Sprie (30) – Cupșa Petru, Școala Recea (50) –
Calfa Dan, Școala nr. 1 Baia Sprie (51) – Ivong Peter,
Școala Groși (26) – Potop Minodora, Liceul Agroindustrial Șomcuta (41) – Pop Mihai, Școala Tăuții
Măgherăuș (40) – Taloș Dumitru.
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Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş

este o organizaţie de suflet pentru mine

Jurnalul sindical
face parte din
viaţa mea profesională

Am petrecut 8 ani aici, în perioada 2004-2012, ani în care am pus
mult suflet, multă dăruire și, cred eu am realizat lucruri frumoase. Nu
pot să nu-mi amintesc faptul că atunci când am venit la conducerea
sindicatului, l-am preluat cu un grad de
Am cressindicalizare de 35%, iar în momentul în
cut
profesional
o
care am predat ștafeta, acesta avea un grad
dată
cu
Jurnalul
de sindicalizare de 95%. Această reușită însă
Chiar
a fost și meritul unei echipe extraordinare pe sindical.
dacă
nu
am
fost
care am avut-o la acea vreme.
în
colegiul
de
Au fost ani în care, pe lângă numărul
redacție
de
la
mare de procese pe care le-am câștigat în
primul
număr
al
instanță și care au adus venituri consistente
publicației,
Jurpentru fiecare membru de sindicat, în medie
sindical
aproximativ 5.000 de euro per membru, am nalul
face
parte
din
reușit să dezvoltăm organizația din mai multe
viața
mea
profesipuncte de vedere.
Am editat Jurnalul Sindical, un buletin de informare lunar, am lansat onală, iar eu fac parte și încerc să contribui
Centrul de Formare, care oferea cursuri acreditate pentru membrii de la existența lui.
Este o onoare și o satisfacție să pot
sindicat, am reușit în același timp să construim un hotel pentru membrii
comunica
și interacționa prin intermediul
de sindicat și nu numai, și nu în ultimul rând, am participat în calitate
acestui
buletin
informativ cu membrul de
de Beneficiari sau Perteneri în implementarea de proiecte cu finanțare
sindicat
care
nu
mă cunoaște personal și
europeană.
pe
care
nu
îl
cunosc
ca persoană, dar îi cuToate aceste realizări au fost posibile datorită unei echipe motivate,
nosc
problemele,
neliniștile
și așteptările
profesioniste și dedicate, iar pentru cât de bine sau cât de rău merg
la
care
încerc
cu
fiecare
material
publicat
lucrurile astăzi, ne pot judeca membrii de sindicat.
să
transmit
metode
de
rezolvare,
răspunDupă anul 2012 am urmărit evoluția sindicatului din exterior și
suri
și
clarificări.
În
condițiile
unui
aflux
pot spune că mă bucură că, nu doar Sindicatul Liber din Învățământ
de
informații
contradictorii
ne
asumăm
Maramureș, ci și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ sunt
trierea acestora și transmiterea informației
într-o direcție bună.
Lucrurile bune începute în perioada mandatului meu s-au consolidat, corecte.
În cei mai bine de 9 ani de când
iar acest lucru se datorează și faptului că trecerea mandatului de la
mine la Petreuș Ioana s-a realizat în timp, nu rapid, iar acest fapt a lucrez la SLI MM, s-au traversat atât
vremuri bune, cât și perioade mai puțin
generat continuitate organizației.
Pe lângă toate acestea, a contat foarte mult şi faptul că în ultimii trei satisfăcătoare, iar de fiecare dată am comunicat atât veștile îmbucurătoare, dar și
ani de mandat, Ioana s-a ocupat mai mult de organizație.
După 2012, sindicatul și-a menținut echidistanța și a continuat pe cele rele. Ne-am mândrit cu procesele
foarte multe proiecte începute în perioada 2004 – 2012, de la proiecte câștigate, dar ne-am asumat și am transmis
implementate cu fonduri europene, la proiecte de formare profesională. și vestea eșecului în alte acțiuni.
Îmi doresc, în acest moment aniEvident că lucrurile nu se opresc aici, am încredere că echipa de la
Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș va continua acest parcurs. versar, ca prin fiecare din numerele urmăCred că mulți dintre cei care au fondat acest sindicat în urmă cu 25 toare ale Jurnalului sindical materialele
de ani și-au dorit ca sindicatul să arate exact ca acum, o instituție cu oferite cititorilor să fie cât mai actuale, coangajați, cu buget serios, cu centru de formare, cu expertiză, cu o voce recte, punctuale și cu cât mai multe vești
cunoscută și respectată atât la nivelul Inspectoratului Școlar, cât și bune. La mulți ani, Jurnal sindical!
Mariana Nuszer-Țînța
la nivelul Ministerului Educației Naționale și Federației Sindicatelor
Consilier juridic,
Libere din Învățământ. Aceasta este o dovada unei reușite comune.
În calitatea mea de ministru delegat pentru Dialog Social, unde
am plecat în 2012 cu sprijinul voturilor tuturor liderilor de sindicat
din Maramureș și nu numai, pot să vă spun că dialogul social trebuie
consolidat. De asemenea, susțin cu tărie că acesta trebuie îndreptat și
către primării și consilii locale.
În mapele primite
Sunt un susținător al mișcării patronale, sindicale și al ONG-urilor în
dezvoltarea dialogului social și a dialogului civic.
la Conferința Aniversară aveți
Le doresc tuturor celor care au fost, sunt sau vor fi membri de situația actualizată a proceselor
sindicat cât mai multe reușite, cât mai puține conflicte și cât mai multe
intentate de SLI MM pentru
aniversări!
Liviu Marian Pop,
școala pe care o reprezentați.
Ministru delegat pentru Dialog Social

În atenția liderilor
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Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş

ani de sindicalism
în învățământul maramureșean

Președinții SLI MM
ION CÎMPEANU
(1990-1992)
S-a născut la 11
aprilie 1935 la Brebeni, comuna Cerneşti, judeţul Maramureş şi a decedat la 1 noiembrie
2014, Baia Mare. A
lucrat în învăţământ
din anul 1952, până
în anul 2006. S-a
pensionat în anul
1997 din funcţia de inspector general
adjunct la Inspectoratul Şcolar Judeţean
Maramureş, titular fiind pe catedra de
istorie de la Şcoala „Nicolae Iorga“, pe
atunci Şcoala 11, Baia Mare.
A absolvit Şcoala Pedagogică din
Cluj şi la 17 ani era învăţător la Copalnic Mănăştur. A continuat să studieze,
absolvind Institutul Pedagogic Cluj,
Facultatea de istorie-geografie, iar puţin
mai târziu a absolvit Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj Napoca, Facultatea
de istorie-filosofie, devenind profesor de
istorie-geografie si apoi istorie–filosofie.
În 1974 a obţinut gradul didactic I.
În perioada 1966-1968 a fost numit
director adjunct al Teatrului de Stat Baia
Mare, cumulând în învăţământ o jumătate de normă la Şcoala nr. 10, Şcoala nr.
12 şi Liceul „Gheorghe Şincai”.
A modelat multe generaţii de elevi
de la Şcoala nr 2 - azi „Octavian Goga“,
Şcoala nr.11 – azi „Nicolae Iorga“, Şcoala nr 12 - „Victor Babeş“ din Baia Mare,
precum şi la şcolile din Brebeni şi Cerneşti.

4

SANFIRA CHINA FELICIAN REBELEŞ
(1992-1994)
(1994-1996)
Profesoara China
Sanfira a predat la
Școala Generală nr.
2 și a fost preşedinte al SLI MM între 1992-1994. S-a
născut în data de
8 octombrie 1948,
în Suciu de Jos,
Maramureș.
Copilăria și tinerețea
ei și le-a împărțit între a o ajuta pe
mama în creșterea fraților mai mici
și pofta de carte, ajungând să fie șefă
de promoție a Facultății de Litere din
Cluj, promoția 1971-1972. Din prea
multă dragoste pentru familie, Sanfira
a refuzat să rămână cadru didactic al
acestei facultăți, alegând să se întoarcă
în satul ei natal, Suciu de Jos, pentru a
fi alături de mama și frații săi.
Cariera de profesor (de limba româna și limba franceză) și-a început-o
în Suciu de Jos, continuând-o în orașul
Târgu Lăpuș, unde a lăsat amintiri plăcute, atât în rândul elevilor, cât și al
colegilor.
Timp de 3 ani (1971-1974) a făcut
parte și din ansamblul artistic Lăpușul
al Casei de Cultura din Tg. Lăpuș,
având multe roluri principale în spectacolele date atât în țară, cât și în străinătate (Franța, Ungaria etc.).
După ce s-a mutat în Baia Mare, și-a
continuat cariera de dascăl la Școala
Generală nr. 1, iar apoi la Școala Generală nr. 2.

Profesorul de
matematică Felician Rebeleș s-a născut în 23 ianuarie
1948 în localitatea
Tășnad, Satu Mare
şi s-a stins prematur în 3 mai 2009.
Din cei 61 de ani
de viaţă timp de 40
de ani şi-a dăruit
puterea de muncă, ştiinţa şi arta pedagogică, învăţământului românesc. A instruit foarte multe generaţii, a coordonat
o serie de şcoli din funcţia de director,
precum şi destinul tuturor dascălilor din
Maramureş, în perioada de după revoluţie, din poziţia de lider sindical pe judeţ.
În 1 septembrie 1978 devine director al Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu”
Baia Mare până în anul 1984. Revine la
cârma şcolii în perioada 11 decembrie
2000 - 9 mai 2002, apoi din18 septembrie 2007 până în 5 mai 2009, când se
stinge din viaţă.
În semn de omagiu, sala unde şi-a
desfăşurat în ultimii ani activitatea cu
elevii a fost numită „Sala prof. Felician
REBELEŞ”.
Profesorul Felician Rebeleș a
fost cunoscut în spațiul intelectual al
Maramureșului ca un dascăl apreciat
în domeniul matematicii. Sătmărean
de origine, s-a impus și ca un deschizător de drumuri în Sindicatul Liber din
Învățământ Maramureș.
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ai celor 25 de activitate
RODICA BENGA
(1996-2004)
Rodica
Benga s-a născut în 21
septembrie 1945 în
Sighetu Marmației.
Clasele I-VIII le-a
făcut la Liceul Pedagogic din Sighet.
În 1965 a terminat
Liceul Pedagogic
de șase ani. A urmat
cursurile Facultății
de Educație Fizică din Cluj Napoca, terminând ca șefă de promoție, cu media
9,50. După absolvire, s-a mutat la Baia
Mare, unde a predat la mai multe școli,
titulară fiind la Școala „Petre Dulfu”
Baia Mare.
Din 1990 s-a implicat în activitatea
sindicală. Din 1994 a fost membră în
Biroul Operativ al Sindicatului Liber
din Învățământ Maramureș, iar începând cu anul 1996 până în ianuarie
2004 a fost președintele sindicatului
maramureșean.
„Președinta Rodica Benga ne-a
obișnuit să o vedem mereu luptând pentru o idee, cu forța argumentelor fără
cusur, dublată de finețea diplomației
feminine. A stat pe baricadele sindicatului învățământului maramureșean
din noiembrie 1996 până în ianuarie
2004, căutând an de an, în fiecare an
să construiască o lume mai bună și mai
dreaptă pentru dascăli”. (BO)

LIVIU MARIAN POP IOANA PETREUȘ
(2004-2012)
(2012-prezent)
Liviu Marian
Pop s-a născut
în 10 mai 1974,
în Vișeu de Sus,
județul Maramureș.
În 1996 a absolvit Universitatea
Babeș – Bolyai din
Cluj Napoca, Facultatea de Matematică și Informatică, iar în 2009 obține Licența în informatică la Universitatea de Nord Baia
Mare. În perioada 2005-2006 a urmat
Masteratul Management educațional/
Universitatea „Vasile Goldiș” Arad,
Facultatea de Științe Economice.
Din ianuarie 2004 până în mai 2012
a fost președinte al Sindicatului Liber
din Învățământ Maramureș, iar din decembrie 2007 până în mai 2012 a fost
și secretar general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.
În perioada 16 mai - 29 iulie 2012
a fost ministru interimar al Educației,
Cercetării și Tineretului.
În decembrie 2014, Liviu Marian
Pop a fost învestit ministru delegat
pentru Dialog Social în Guvernul Ponta, funcție deținută și în perioada 7 mai
2012 – 21 decembrie 2012.
În prezent este politician român,
membru PSD, senator ales în Colegiul
3 din județul Maramureș.

Ioana Petreuș
s-a născut în 26
aprilie 1973, în Sighetu Marmației,
județul Maramureș.
În 1996 a absolvit
Universitatea
de
Nord Baia Mare,
Facultatea de Litere și Științe. În perioada 2007-2009 a
urmat Masteratul Literatura română și
modernism european, Universitatea de
Nord Baia Mare.
În perioada 1996-2012 a fost profesoară de limba și literature română la:
Colegiul Național „Mihai Eminescu”
Baia Mare, Liceul Forestier Sighetu
Marmației, Colegiul Național „Dragoș
Vodă” Sighetu Marmației și Colegiul
Tehnic Marmația.
A început activitatea sindicală la
Liceul Forestier Sighetu Marmației în
anul 2002, înființând grupa sindicală de
la această unitate de învățământ. În mai
2003 a fost aleasă ca reprezentantă a zonei
Sighet în Biroul Operativ și tot în acest an
a fost aleasă, alături de Liviu Pop și Rodica Dunca, în calitate de vicepreședinte.
A deținut funcția de vicepreședinte până
în anul 2012 când, după demisia lui Liviu
Pop, a fost aleasă președinta organizației
sindicale județene.
Din 2014 este membră a Biroului
Executiv Național al CSDR.

5

Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş

JURNAL sindical

Testul valorii colectivului de redacţie,
condus de Ioana Petreuş, actualul lider al filialei,
a fost trecut cu succes încă de la apariţia primelor numere
„În urmă cu câţiva ani, liderii sindicali ai filialei Maramureş, din cadrul FSLI au făcut o surpriză plăcută
membrilor de sindicat. În format redus au pus bazele unei publicaţii periodice numită Jurnalul sindical. Scopul
ei a fost să informeze cadrele didactice cu problemele specifice mişcării sindicale şi a raporturilor organizaţiei,
la nivel central, cu Ministerul Educației. O publicaţie, fie şi în format redus nu se construieşte simplu. Talentul
şi consecvenţa redactorilor validează calitatea oricărei publicaţii. Testul valorii colectivului de redacţie, condus
de profesoara Ioana Petreuş, actualul lider al filialei, a fost trecut cu succes încă de la apariţia primelor numere
ale Jurnalului sindical. În toţi aceşti ani publicaţia s-a găsit la loc de cinste în sălile profesorale şi bibliotecile tuturor şcolilor din judeţ. Informaţiile de interes juridic furnizate cu mult profesionalism de consilierul juridic al
filialei, Mariana Nuser-Ţânţa, au generat satisfacţie şi încredere din partea membrilor de sindicat. Informaţiile
legate de sentinţele câştigate în instanţe au fost popularizate la timpul potrivit şi primite cu bucurie de cadrele
didactice. Pe lângă problemele specifice sindicatului paginile publicaţiei sânt generoase şi oferă, cu plăcere, spaţiul necesar pentru cei care doresc să-şi exprime opiniile şi părerile proprii despre problemele şcolii. În perioada
activităţii de la catedră, am fost onorat că m-am numărat şi eu printre colaboratorii Jurnalului sindical. Acum la
ceas aniversar doresc publicaţiei viaţă lungă şi redacţiei multă sănătate şi prosperitate”.
Prof. Vasile Iluţ, API MM

După 100 de apariții, se poate spune că
JURNALUL sindical și-a îndeplinit menirea
Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș este printre putinele organizații județene care are un
buletin informativ propriu. Acesta, a fost gândit ca un mijloc de a facilita comunicarea între Biroul Operativ al Sindicatului Liber din Învățământ Maramureș și membrii de sindicat , dar și între membrii de
sindicat și conducerea organizației județene. Acum, după 100 de apariții, se poate spune că „JURNALUL”
și-a îndeplinit menirea.
Prin intermediul „JURNALULUI”, pleacă către membrii de sindicat informații extrem de utile legate de desfășurarea unor activități specifice sistemului de învățământ (mobilitate, gradații de merit,
etc.) dar în primul rând, se prezintă acțiunile sindicatului județean, ale Federației Sindicatelor Libere din
Învățământ și Confederației Sindicatelor Democratice din Romania, rezultatele acestor acțiuni precum și
strategii de viitor. Generos, „JURNALUL” găsește spațiu și pentru prezentarea activităților deosebite ale
colegilor sau a unităților școlare. Nu în ultimul rând, este de apreciat și aspectul grafic al publicației.
La sărbătoarea a 100 de apariții, „Apostolii” din Neamț (cei care editează revista „Apostolul” a Sindicatului din Învățământ Neamț) transmit Colegiului de redacție al „Jurnalului sindical” și coordonatorului acestuia, profesor Ioana Petreuș, toată prețuirea și respectul pentru reușită, alături de urările sincere
de sănătate, putere de muncă și inspirație.
La mulți ani „JURNALULUI SINDICAL” și la multe apariții!
Prof. Gabriel Ploscă, Președintele Sindicatului din Învățământ Neamț
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la numărul 100

Jurnalul sindical - o publicație utilă
Poate că unii dintre cititorii noştri vor fi
surprinşi de includerea Jurnalului sindical al Sindicatului Liber din Învățământ Maramureș (publicaţie coordonată de profesoara Ioana Petreuş) la
„profil” într-o rubrică de buletin informativ pentru întreaga mişcare sindicală din România. Dar,
în definitiv, de ce nu? Dacă ne gândim bine, există o cultură sindicală, sindicatele din învăţământ
participă şi ele, în felul lor, la cultura comunicării
profesionale și apoi această cultură a luptei sindicale, în înţelesul ei tradiţional, a pătruns treptat
în toate şcolile judeţului. Jurnalul sindical numără
doisprăzece ani de existenţă (a ajuns la numărul
100) şi apare în foarte bune condiţii grafice. 8-10
de pagini bogat ilustrate, hârtie velină, design elegant, aerisit. Tehnoredactor este Mimi Cardoş,
„consiliată“ juridic de cosilierul juridic Mariana
Nuszer-Țînța.
Trăim într-o eră a informaţiei. Cantitatea
enormă de informaţie pe care o avem la dispoziţie
reuşeşte însă, din ce în ce mai mult să ne oculteze
acele informaţii care se dovedesc cu adevarat relevante pentru o anumită situaţie.
Cu o astfel de situaţie se confruntă şi învăţământul românesc, fiind vorba, în primul rând,
de normele juridice care îi reglementează activitatea. În faţa unei avalanşe de acte, norme, de
propuneri legislative, de modificări etc., cu greu se
mai pot identifica informaţiile cărora merită să le
dăm atenţie. Pornind de la aceste motivaţii Biroul
Operativ a considerat că editarea unui buletin informativ sindical ar aduce mai aproape informaţia
și ar putea contribui la un proces mai eficient de
comunicare cu membrii sindicatului.
Ultimul număr al Jurnalului sindical are pe
copertă o ilustraţie cu o şedinţă de lucru a lideri-

lor de sindicat din judeţ care pregătesc Conferinţa
Judeţeană Extraordinară în 22 mai 2015 cu ocazia
împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea Sindicatului Liber din Învățământ Maramureș. Din sumar:
un scurt istoric al sindicatelor începând din anul
1920 (Confederaţia Internaţională a Sindicatelor
Creştine cu sediul la Bruxelles) pănă în anul 1990
(19 februarie constituirea Federaţiei Sindicatelor
Libere din Învăţămănt cu sediul la Bucureşti), un
material despre situaţia actualizată a proceselor
intentate de SLI MM în numele membrilor de
sindicat din judeţ, informaţii privind înscrierea
de noi membri în sindicat, informaţii din actualitatea sindicală, un portret cu Sorin Cîmpeanu,
ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România, informaţii despre obiectivele sindicatului
legate de minuta întâlnirii de la Prefectură judeţului Maramureş pe tema personalului nedidactic,
un interviu cu directorul Lucica Mogoş, Şcoala
Lucăceşti în cadrul Programului „Şcoala altfel”, o
pagina despre strategia în educaţie pusă în dezbatere publică pănă în 2020 (cu mici calupuri de
informaţie la zi din obiectivele propuse de MECS),
despre relaţiile de colaborare cu factorii de decizie
din România privind învăţământul, un material
despre Internaţional Education IE. Un loc aparte îl
deţin informaţiile din Calendarul mobilităţii personalului didactic pentru anul şcolar 2015-2016
(foarte consistente). De altfel, pe lângă informaţia
din domenii precum relaţii internaţionale, managementul educativ, legislaţie, cele de istorie sindicală aduc, nu o dată, elemente interesante. O publicatie utilă, foarte bine realizată.
Prof. Nicolae Zglobiu
C.E. „Nicolae Titulescu” Baia Mare
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CURSURI DE FORMARE

„EUROSTUDY”
Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş organizează cursuri
de formare, prin Centrul de Formare Profesională „EUROSTUDY”,
pentru următoarele specializări:
formator;
mentor;
inspector resurse umane;
delegat sindical;
asigurarea internă a calităţii;
cultura sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM).
Cursurile sunt acreditate CNFPA, participanţii obţinând diplome
recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
Informaţii suplimentare:
Raul Borşa, tel.: 0742-361 592,
				
Marius Bărcuteanu, tel.: 0742-980 584.

Curier juridic
În numărul anterior al Jurnalului sindical v-am informat despre procesele specifice anumitor categorii de membri de sindicat. Este vorba de procesul privind premiul aferent distincției
„Gh. Lazăr”. Acesta se judecă la Curtea de Apel Cluj având
primul termen de judecată la
data de 15 iunie 2015.
Un alt proces este cel privind plata orelor de educație
fizică pentru învățătorii/institutorii/profesorii
pentru
învățământ primar. Avem prim
termen de judecată la Tribunalul Maramureș pe acest obiect în 19 mai 2015.
De asemenea, avem pe rol
proces referitor la încadrarea,
respectiv salarizarea ca profesor pentru învățământ primar
cu termen de judecată în 9 iunie 2015.
Vor fi inițiate în scurt timp procese având ca obiect indemnizația de dirigenție pentru educatoarele din
învățământul special și directorii adjuncți, învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar, care nu
beneficiază de degrevare.
Astfel, pe lângă procesele pe care ni le-am propus la în-
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Tot despre procese
ceputul anului școlar, plata dobânzii legale pentru procesele
câștigate, plata orelor de educație fizică pentru învățători, plata
sporului pentru predare simultană, salarizarea corectă a personalului nedidactic au intervenit și conflicte individuale de
muncă specifice anumitor categorii de
membri.
În ce privesc dosarele aduse pentru intentarea proceselor în vederea
obținerii de dobânzii legale pentru
procesele câștigate, a plății orelor de
educație fizică pentru învățători și a
sporului pentru predare simultană,
precum și a salarizării corecte a personalului nedidactic, acestea sunt în
lucru, urmând ca până la finalul anului școlar să fie înregistrate pe rolul
instanțelor judecătorești.
De asemenea, menționez că procesul privind salarizarea și plata sporului de vechime pentru personalul nedidactic înregistrat la Tribunalul Maramureș în martie 2014 a
fost amânat pentru a doua oară, cel de-al treilea termen de
judecată fiind fixat pentru data de 15 septembrie 2015.
Mariana NUSZER-ȚÎNȚA
Consilier juridic SLI MM

