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Maramureșenii și Marea Unire
Înainte de a deveni pagină de istorie, Marea Unire de
la Alba Iulia a fost o pagină de viaţă. Cea mai importantă
din destinul celor 1228 de delegaţi la Alba Iulia şi a
sutelor de mii de români veniţi în Cetatea Unirii să vadă,
cu ochii lor, înfăptuirea marelui ideal naţional. În
spatele documentelor istorice şi a contextului intern şi
internaţional al marelui eveniment, stau emoţiile,
trăirile, aşteptările lor. Pentru ei, Unirea, nu era doar un
vis naţional, ci un ideal cât se poate de personal, pe care
îl trăiau cu aceeaşi intensitate cu care şi-au plâns morţii
de război şi cu care şi-au legănat pruncii pentru care
visau un viitor în Ţara Mamă. De la bătrânul Gheorghe
Pop de Băseşti, care izbucnind în lacrimi s-a rugat:
„acum slobozeşte, Doamne, pe robul tău în pace”…, la
stegarul Ion Arion ucis de gloanţe în Gara Teiuş, la
fotograful Marii Uniri - Samoilă Mârza, fiecare
participant la Alba Iulia purta cu el o poveste demnă de
o pagină de istorie. Doi tineri din Maramureş şi-au unit
destinele odată cu cele ale României.
(continuare în pag. 4)
Dr. Nicoară Mihali

Suntem contemporani
cu Centenarul României
Dragi colegi,
În Întâi Decembrie sărbătorim împreună Ziua
Națională a României, patria noastră. Anul acesta, cu
mândrie și bucurie, aniversăm 100 de ani de la
constituirea statului român. În 1918, prin voința și
dorința locuitorilor, Basarabia – în martie, Bucovina de
Nord – în noiembrie, și Ardealul – în întâi decembrie, sau unit cu Moldova și Țara Românească – împreună din
1859, și au constituit România.
Suntem contemporani cu Centenarul României,
binecuvântată stare, motiv de sărbătoare și de reflecție.
În primul rând de recunoștință și prețuire pentru cei
care au crezut în acest proiect, au luptat pentru el și au
realizat unirea românilor și constituirea României ca
stat suveran.
În al doilea rând de responsabilitate pentru fiecare
dintre noi în a susține cu demnitate interesele românilor
și ale României.
Am fost și suntem parte din Europa. Am avut ca
națiune contribuții importante în plan științific,
tehnologic, cultural, sportiv. Am luptat alături de
celelalte națiuni pentru apărarea și dezvoltarea Europei.
Suntem, după 100 de ani, un popor liber integrat în toate
popoarele europene.
România este o țară liberă și democrată.
Vă transmit tuturor, cu ocazia Centenarului
României, sănătate, fericire și multe realizări.
La mulți ani, România! La mulți ani tuturor
românilor și prietenilor acestora!
Președinte CSDR, Iacob Baciu

La multi
ani,
,
România!
La multi
ani,
,
români!
Istoria este cea care ne învață despre trecut, este cea care
ne aduce în prezent și ne conduce spre viitor. Anul
Centenarului Marii Uniri nu este doar o lecție de istorie,
este unul dintre cele mai frumoase momente ale României
moderne care ne vorbește despre cine suntem și care ar
trebui să ne dea de gândit despre cine ne dorim să fim peste
alți o sută de ani.
Marea Unire înseamnă voința unui popor care nu s-a
lăsat învins, care a sperat și care, prin strămoșii săi, a vrut să
lase o moștenire culturală, socială, economică și politică,
prin care toți românii să se simtă acasă în țara lor.
Educația a fost cheia celor care au condus destinul
acestei țări către Marea Unire de la 1 decembrie 1918, iar
acest lucru ne este arătat chiar de corifeii marelui act istoric.
În Anul Centenarului Marii Uniri ar trebui să ne îndreptăm
privirea mai mult către învățământul din România. Fiecare
copil trebuie să aibă acces la un sistem de educație modern,
cu școli care să aibă o bază materială absolut necesară
pentru a avea un învățământ de calitate, cu personal care să
fie răsplătit corespunzător importanței muncii prestate și cu
programe educaționale care să țină pasul cu provocările de
pe piața muncii. Avem în mâna noastră puterea de a decide
către ce vrem să ne îndreptăm, iar un popor educat este un
popor asumat, responsabil de ceea ce face, un popor care
vrea ca țara în care trăiește să se dezvolte.[...]
Noi, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, le
mulțumim tuturor acestora care au ales să facă bine
României. În Anul Centenarului Marii Uniri avem cu toții
puterea să alegem să facem bine!
La mulți ani, România! La mulți ani, români!
Preşedinte FSLI, Simion Hancescu
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Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş
În anul Centenar vă îndemnăm pe toți la

Unitate și Solidaritate
La începutul lunii noiembrie a.c. două ziare
din presa locală (proprietarul unuia fiind domnul
Daniel Pop) au scris despre o alternativă la „vechiul
sindicat”. Vă îndemnăm dragi colegi, în an Centenar,
să nu vă lăsați înșelați, să nu distrugem ceea ce am
construim în aproape trei decenii, chiar dacă „noul
sindicat” vi se înfățișează în postura de Moș Crăciun.
Rolul sindicatelor este cu totul altul, așa cum prevede
legislația, iar SLI MM a demonstrat acest lucru. Mai
jos redăm comunicatul nostru de presă pe această
temă.
De 28 de ani Sindicatul Liber din Învățământ
Maramureș a apărat drepturile salariaților din
învățământ și a luptat pentru aplicarea, respectarea și
modificarea legislației în favoarea acestora. Uneori la
masa negocierilor, iar alteori, prin pichetări, marșuri,
greve, atunci când membri au hotărât aceste
modalități de acțiune. De la înființare, din 1990,
sindicatul învățământului maramureșean, s-a implicat
în acțiuni revendicative pe plan local și național și în
activități care ne-au individualizat în sfera sindicală.
Amintim inițierea unor procese pentru recuperarea
drepturilor salariale, legitimații pentru membrii - în
baza cărora beneficiază de o serie de facilități,
buletinul informativ Jurnal sindical, site, crearea unui
program social și a unui patrimoniu (sediu propriu și
Hotelul Eurosind din Ocna Șugatag), Centru de
Formare Profesională, parteneriate și proiecte etc.
Toate acestea s-au creat în timp, în urma hotărârilor
Colegiului Liderilor și au presupus multă muncă dar și
experiență. SLI MM a avut până acum șase președinți,
patru dintre ei nu mai sunt printre noi. În afară de
primul, domnul profesor Ioan Cîmpeanu, toți care au
urmat, fără excepție, au activat mai întâi ca
vicepreședinți, dobândind astfel experiență în
activitatea sindicală care este una extrem de
complexă. Din respect față de înaintașii noștri, îi
sărbătorim în fiecare an pe cei care se pensionează, dar
și prin păstrarea denumirii organizației pe care ei i-au
dat-o în anul 1990, de sindicat liber.
Trebuie să arătăm că inițiatorul noului sindicat
a fost membru al Colegiului Liderilor SLI MM până în
anul 2017. În tot acest timp nu au fost semnalate lipsa
de transparență, cotizația prea mare (noul sindicat își
propune să rețină aceeași cotizație ca și SLI MM!) ori
nereguli în raportul Comisiei de Cenzori. Conform
Statutului SLI MM, cotizația sindicală o hotărăsc
membrii Conferinței Județene, prin vot liber exprimat.
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În ceea ce privesc nemulțumirile membrilor de
sindicat acestea au legătură cu subfinanțarea și
birocrația sistemului, cu salarizarea, cu acordarea
sporurilor, cu neplata hotărârilor judecătorești, cu
îngrădirea dreptului de face grevă etc. Scandalurile de
care se vorbește au început o dată cu candidatura
inițiatorului noului sindicat la funcția de membru al
Biroului Operativ, cu dorința de a reprezenta
personalul auxiliar din județ. Deoarece personalul
auxiliar a ales să fie reprezentat de o altă persoană,
domnul și-a manifestat supărarea în ziarul al cărui
proprietar este prin articole denigratoare, pe rolul
instanței aflându-se în acest sens un proces pentru
daune morale. De asemenea menționăm că, în ultimul
an, Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș a mai
avut două procese în instanță cu domnul Pop Daniel pe
care le-a câștigat. Unul dintre ele avea ca speță chiar
înființarea unui alt sindicat.
Cu toții știm că de-a lungul celor aproape trei
decenii, au mai existat sindicate în învățământul
maramureșean. La ora actuală legea permite
înființarea unui sindicat cu 16 membri, cât are acum
Sindicatul Spiru Haret. Au mai fost în timp formațiuni
sindicale ori grupe cu personalitate juridică, dar
majoritatea salariaților au ales să fie solidari cu
sindicatul istoric care le-a fost alături. În continuare
SLI MM își reprezintă membrii săi, dovadă sunt
negocierile care au loc privind legea salarizării,
reglementarea corectă a finanțării învățământului,
alocarea fondurilor necesare plății sentințelor,
procesele care se află pe rolul instanțelor pentru
recuperarea sporurilor de condiții de muncă, naveta,
plata cu ora, indemnizație de conducere pentru
secretari și contabili, spor stabilitate pentru
îngrijitoarele din grădinițe, spor predare simultană
etc, obținerea mai multor facilități la diverse servicii
(medicale și farmaceutice, auto, papetărie, produse IT,
asigurări, turistice etc)
Toate acestea se pot realiza doar cu sprijinul și
implicarea fiecărui membru de sindicat. Credem cu
tărie că numai apartenența la un sindicat puternic, prin
numărul și calitatea membrilor, ne poate oferi șanse
reale în apărarea drepturilor și intereselor
profesionale, economice și sociale. Atomizarea
mișcării sindicale nu a condus niciodată la ceva bun.
De aceea îi îndemnăm pe toți membrii noștri de
sindicat la unitate și solidaritate!
Biroul Operativ
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În atenția membrilor SLI MM

Bilanț juridic
Și în acest an o mare parte a activității
departamentului juridic din cadrul SLI MM o reprezintă
procesele în instanță.
Astfel, au fost finalizate definitiv procesele având
ca obiect dobânda legală aferentă diferențelor salariale
rezultate ca urmare a neaplicării Legii nr. 221/2008 și a
Legii nr. 330/2009. Este vorba de 353 de dosare în care au
fost reprezentați 7954 de membri SLI MM.
Am înregistrat toate dosarele privind diferențe
salariale reprezentând indemnizația de conducere pentru
contabili și secretari, pentru perioada august-decembrie
2016. 61 de dosare cuprinzând 84 de persoane. Dintre
acestea 25 au hotărâre judecătorească definitivă, iar
diferența se găsesc pe rolul Curții de Apel Cluj.
De asemenea, au fost înregistrate toate dosarele
privind diferențe salariale ca urmare a neîncadrării corecte
a îngrijitoarelor care deservesc grupele de grădiniță +
diferențe salariale ca urmare a neacordării sporului de
stabilitate la îngrijitoarele din grădinițe: 8 dosare
cuprinzând 13 persoane.
Am continuat înregistrarea de procese privind
plata orelor de Educație fizică predate de învățătorul clasei.
În 2018 am înregistrat 10 dosare cuprinzând 60 membri de
sindicat. În toate aceste procese instanța s-a pronunțat
favorabil membrilor de sindicat.
Au mai fost înregistrate, unele finalizate altele pe
rolul instanțelor, procese privind indemnizația de instalare,
indemnizația de dirigenție pentru educatoarele din
învățământul special, naveta.

În acest moment
lucrez la dosarele privind
sporul pentru condiții
vătămătoare și periculoase, a
doua tranșă, pentru perioada
2015-2018. Am înregistrat 15
dosare cuprinzând 173 de
membri SLI MM, unul fiind
deja câștigat pe fond. În total
sunt la SLI MM 148 de dosare
cu acest obiect. Pe lângă cele
înregistrate deja mai sunt în
lucru, complete, 45 de dosare
care urmează să fie înregistrate pe rolul instanței de judecată până la finalul anului.
Au rămas 88 de dosare pentru care nu s-au adus
documentele solicitate în completarea probațiunii încă din
luna iulie. Sper ca în primele luni ale anului viitor să
primesc documentele lipsă pentru a putea finaliza toate
dosarele privind sporul pentru condiții vătămătoare.
Pentru anul 2019 ne propunem finalizarea
dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, precum și
înregistrarea, respectiv finalizarea tuturor dosarelor
privind sporul pentru condiții vătămătoare și periculoase
2015-2018. De asemenea, dorim să inițiem procese noi
având ca obiect sporul de predare simultană în grădinițele
cu grupe combinate; încadrarea și salarizarea corectă
conform Legii nr. 153/2017; calculul tarifului de plata cu
ora cu luarea în considerare a gradației de merit pentru
perioada septembrie 2016-septembrie 2018.
Consilier juridic, Mariana NUSZER-ȚÎNȚA

ACORD între Guvernul României și federațiile
sindicale reprezentative din învățământ
Ținând cont de faptul că, în acest moment,
media procentului din P.I.B. alocat educației din țările
membre ale U.E. este aproximativ 5,25%.
Apreciind că sistemul educațional românesc,
ca în orice țară dezvoltată, este unul dintre sectoarele
strategice de care depinde evoluția economiei
românești.
Având în vedere convingerea părților
semnatare că o reformă reală a sistemului
educațional din România înseamnă regândirea
curriculumului și a modului de pregătire a resursei
umane necesară pentru procesul instructiv-educativ.
Ținând cont că atragerea către învățământ a
oamenilor cu vocație pentru această meserie este
dependentă, în primul rând, de motivarea materială a
acestora.
Având în vedere nevoia regândirii legislației
privind educația, condiție esențială pentru
reformarea educației din România.
Luând în considerare că învățământul
românesc are misiunea de a forma personalități
capabile să se adapteze la schimbările din societate,

care să-și însușească cunoștințele culturale necesare
înțelegerii lumii în care trăim și care prin competențe,
abilități, aptitudini și atitudini să poată efectua o
muncă utilă pentru el și pentru societate.
Considerând că pentru îndeplinirea misiunii
asumate este absolut necesară recrutarea cadrelor
didactice cu performanțe profesionale și formarea lor
continuă.
Ținând cont de faptul că personalul nedidactic
din sistemul de învățământ este o categorie
profesională de care depinde buna funcționare a
sistemului educațional din România.
Având în vedere necesitatea stringentă de a se
crea, în școlile din România, indiferent de mediul
urban/rural, condiții similare cu cele existente în
țările dezvoltate, pentru a se realiza un proces –
instructiv educativ la standardele europene și pentru a
se înlătura discrepanțele majore dintre condițiile din
școlile urbane și cele din școlile rulare, Guvernul
României se angajează să adopte următoarele
măsuri, în sprijinul sistemului de învățământ și al
salariaților.
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Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş

De unde sunteți, măi, uriașilor?
Din Maramureș!

Doi miri din Maramureș
au fost simbol și exemplu
al Unirii de la Alba Iulia
În urmă cu un secol nu s-au unit doar teritorii şi
idealuri ci şi destine. Doi miri din Maramureș au
devenit simbol al Unirii Poporului Român, fiind
prezentaţi la Alba Iulia ca materializare a poruncii
„ceea ce Dumnezeu unește, oamenii să nu despartă!”.
O altfel de poveste despre Unire, văzută prin ochii
preotului Emil Fucec, delegat al Maramureşului la
Marea Unire. Preotul Fucec a plecat la Alba Iulia nu
doar să unească neamul românesc, ci şi destinul
tinerilor Ionu lui Ignătuț şi Maria lui Ion din Șes, din
Sârbi.
Cel care a
o rg a n i z a t „ n u n t a
Unirii” a fost preotul
Emil Iuliu Fucec,
delegat la Marea
Unire. Şi el având o
poveste de viaţă
impresionantă.
Fucec este o familie
de croați, care, la
origine, pe lângă
Fucec, ei se numeau și
Racotzoi, care în
1666 sunt înnobilați
de Împăratul Austriei
Leopold I. Iuliu Emil
Fucec a scris în
ultimii ani de viață un
jurnal ce are mari
șanse să vadă lumina
tiparului. În acest jurnal se vorbește și de originea
familiei, dar și despre patriotism. Familia avea legături
cu Ioan Budai Deleanu, deoarece o stră-străbunică de-a
lui Iuliu Emil Fucec a fost căsătorită în această familie.
Deci, familia Fucec o găsim în anul 1848 cu un preot la
Desești (Iosif Fucec) și un alt preot în Șurdești. Apoi,
după 1860 îl întâlnim pe Iosif Fucec în localitatea
Ferești, dar și pe Emil Fucec, tatăl lui Iuliu Emil Fucec,
în Sârbi. Emil Fucec se căsătorește cu Hermina
Gyenge, fiica preotului din Budești, o familie cu
numele maghiarizat, dar care provine din familia
Filipciuc din Petrova.
Iuliu Emil Fucec se naște în 1886 la Sârbi, face
studiile gimnaziale la Sighet, Teologia la Gherla și este
sfințit preot în 1912 la vârsta de 26 de ani. Se
căsătorește cu fiica protopopului Petru Bârlea, Ana din
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MARAMUREȘENII
Giulești și va avea doi copii. Destinul acestora va fi
destul de trist pentru că primul copil moare în al Doilea
Război Mondial, iar celălalt moare extrem de tânăr,
înainte să se căsătorească. Preotul Iuliu Emil Fucec
rămâne văduv după doi ani, în 1914. În jurnalul său
scrie că îi vine greu să-și mai aducă aminte de faptele
legate de Primul Război Mondial pentru că pentru el
Războiul a avut un prolog de tristețe și de suferință,
pentru că și-a pierdut soția și a rămas cu cei doi copii.
Iuliu Emil Fucec a rămas singur toată viața. Era preot în
Sârbi, iar în 1916 se înrolează în Război. În 1918 este
trimis la Sedan în Franța dar aflând că Aliații au câștigat
se întoarce cu mare efort acasă.
A fost preot în mai multe localități din
Maramureș, dar și în Satu Nou de Sus de lângă Baia
Mare. Preot în Sârbi între 1912 și 1919, a stat la
Rozavlea între 1919 și 1931, preot la Bogdan Vodă
între 1931 și 1935, preot la Petrova între 1935 și 1950,
preot la Botiza între 1951 – 1954. A trecut de la grecocatolici la ortodocși în 1948 iar cineva l-a pârât că făcea
slujbele cum a învățat în școală și este arestat de la
Botiza chiar în seara de Crăciun 1951 și condamnat la
doi ani de închisoare. Este dus la Sighet și la Văcărești
dar pentru că este bătrân și s-a comportat exemplar este
eliberat. Între 1974 și 1980 îi petrece la sora lui
Hermina, care a fost soția preotului Simion Balea. În
ultimii ani își va scrie amintirile. Preotul Berbecaru de
la Botiza vorbește cu mare drag despre el și chiar a
propus în urmă cu câțiva ani să i se facă un bust în
Botiza și Fucec să fie declarat erou al acestei localități
și chiar al Maramureșului.
Un gest deosebit al lui Fucec a fost că a dus la
Alba Iulia un cuplu de miri din Sârbi. Când a plecat la
Alba Iulia, Fucec avea 32 de ani. Din jurnalul lui aflăm
că duminică dimineața, în 1 decembrie 1918,
maramureșenii au mers și au stat în jurul cortului lui
Iuliu Hossu, și aveau și perechea de miri lângă ei. Cei
doi tineri din Sârbi erau strigați de trei ori în biserică și
urmau să aibă nunta, iar înainte de nuntă, preotul Fucec
i-a dus la Alba Iulia. De fapt, după ce Iuliu Hossu a citit
declarația de Unire, i-a pus pe o masă pe cei doi tineri,
iar în jurnalul său, Fucec scrie că exact în clipa aceea
norii au dispărut de pe cer, ieșind soarele. La Alba Iulia
s-a spus că acești miri sunt de fapt simbolul Unirii
românilor, și că ceea ce Dumnezeu unește, omul să nu
despartă niciodată. Altfel spus, cei doi tineri au devenit
un exemplu-simbol pentru Unirea românilor. Practic,
la Alba Iulia a fost prima lor unire, ca așa să fie și
Unirea Poporului Român porunca:

„ceea ce Dumnezeu unește,
oamenii să nu despartă!”
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și MAREA UNIRE

Pe mire îl chema Ionu lui Ignătuț iar pe mireasă
Maria lui Ion din Șes din Sârbi. Învățătorul Petru Ștețiu
de la Sârbi a găsit chiar și o poză cu cei doi miri care au
fost arătați ca exemplu de unire la Alba Iulia.
Iuliu Emil Fucec vorbește în jurnalul său despre
adunările populare din Maramureș, cum s-a constituit
Garda Națională din Sighetu Marmației și cum au fost
aleși cei 8 delegați în satul Giulești, care vor fi trimiși la
Alba Iulia. O parte din acest jurnal a fost publicat de
Mihai Dăncuș în 1998. Fucec notează că era vreme
cețoasă de toamnă când „urmând firul de apă al Marei
am trecut Gutinul ajungând la Baia Mare. La Baia Mare
am ajuns pe întuneric dar cu steaguri tricolore în frunte
și cântând fericiți Hora Unirii. Deodată s-au aprins
luminile în ferestrele muncitorilor minieri și au început
să cânte împreună cu noi”. Când au ajuns în Centrul
Vechi, unde e Hotelul Minerul, pe atunci Hotelul
Ștefan, au fost întâmpinați de avocatul Dragoș și alți
reprezentanți ai orașului Baia Mare, iar avocatul a
strigat speriat: „Tăceți, măi, că aici sunt secuii!”.
Atunci, Ilie Lazăr, care atunci era student, de 23 de ani,
a strigat: „Măi, să nu fim pitici și să nu ne temem!
Maramureșenii nu se tem de nimeni și de nimic în
lumea asta!”. „Apoi ne-am suit în tren și am plecat mai
întâi la Cluj și mai pe urmă la Alba Iulia. Trenul mergea
încet, mai stătea prin gări. Era ca un furnicar de lume.
Oamenii își făceau cruce văzându-ne în gube mițoase,
cu plete și cu bărbi, înalți ca brazii, toți unul și unul.
Câte unul mai curajos ne întreba sfios: de unde sunteți
măi uriașilor? Din Maramureș! Din Maramureș!”,
scrie Iuliu Emil Fucec.

„La Teiuș ne-am oprit din nou,
am jucat și am cântat”
El relatează și episodul de la Teiuș: „La Teiuș
ne-am oprit din nou, am jucat și am cântat cu oamenii
care veneau cu trenurile la Adunare. Eram atât de
aproape de Alba Iulia și totuși, unuia dintre cei care
mergeau cu sufletul curat să primească împărtășania
Unirii, nu i-a fost dat să-și vadă visul cu ochii.
Gloanțele pornite dintr-o mitralieră l-au omorât pe loc
pe bărbatul despre care aveam să aflăm că îl cheamă
Ion Arion. Apoi, în Alba Iulia ne-am așezat într-o
școală până în zorii zilei, când într-o vreme de ploaie
amestecată cu zăpadă am plecat la Adunare. Noi, cei
din Mara și de pe Cosău ne-am pus lângă tribuna de
unde a vorbit episcopul Iuliu Hossu, care a povestit
ceea ce s-a petrecut în Adunarea Deputaților”.
și am cântat cu oamenii care veneau cu trenurile la
Adunare. Eram atât de aproape de Alba Iulia și totuși,
unuia dintre cei care mergeau cu sufletul curat să
primească împărtășania Unirii, nu i-a fost dat să-și
vadă visul cu ochii. Gloanțele pornite dintr-o
mitralieră l-au omorât pe loc pe bărbatul despre care
aveam să aflăm că îl cheamă Ion Arion. Apoi, în Alba
Iulia ne-am așezat într-o școală până în zorii zilei,
când într-o vreme de ploaie amestecată cu zăpadă am
plecat la Adunare. Noi, cei din Mara și de pe Cosău neam pus lângă tribuna de unde a vorbit episcopul Iuliu
Hossu, care a povestit ceea ce s-a petrecut în Adunarea
Deputaților”.
Iuliu Emil Fucec spune într-un interviu acordat
lui Mihai Dăncuș, cu trei ani înainte de moarte: „M-am
întrebat peste mulți ani cum a fost drumul spre Alba
Iulia și cum au fost cele petrecute acolo. Anii au trecut
cu bucurii și cu necazuri, după cum oamenii își
rânduiesc soarta. Azi, până și mie, care am 91 de ani (a
murit la 94 de ani în 1980) acele vremuri îmi par un vis
din cartea de povești a istoriei. Unirea ni se pare
firească pentru că noi românii am purtat-o mereu în
nădejdea sufletului. Împlinirea ei este hotarul pentru a
cărei apărare nicio jertfă nu a fost și nu va fi vreodată
zadarnică”.
Există încă un episod foarte interesant relatat de
Valentin Bota, secretarul PCR din Maramureș, care a
fost desemnat în 1968 să-i ducă lui Iuliu Emil Fucec o
medalie din partea lui Ceaușescu pentru că a fost
participant și supravie-țuitor al Unirii din 1918. Ajuns
la Botiza, într-o adunare tovărășească, preotul a fost
chemat în față să i se ofere distincția, iar el a refuzat-o
spunând: „Te rog să i-o duci înapoi lui Ceaușescu,
pentru că eu am plătit cu închisoare participarea la
Unirea din 1918”. Valentin Bota spune că a fost
momentul cel mai tulburător din viața lui de secretar de
județ pentru că nu a știut cum să declare că totul a
decurs în condiții normale și că oamenii au mulțumit
preaiubitului conducător.
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ACORD între Guvernul României și federațiile sindicale

GUVERNUL ROMÂNIEI SE ANGAJEAZĂ SĂ ADOPTE URMĂTOARELE MĂSURI
ÎN SPRIJINUL SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI AL SALARIAȚILOR
1. Creșterea graduală a sumelor destinate finanțării
educației, începând cu Legea Bugetului de Stat pe anul
2019, în cuantum de cel puțin 15% anual față de bugetul
anului precedent, astfel încât să se ajungă la cel puțin 6%
din PIB. Termen: 31.12.2018
2. Elaborarea unei noi Legislații specifică
învățământului, structurată în: Legea Învățământului
Preuniversitar, Legea Învățământului Universitar și
Statutul Personalului Didactic, legi ce vor da o nouă
viziune sistemului de învățământ. Termen: 31.03.2019
Adoptarea în Guvern
3. Adaptarea, modernizarea și simplificarea
programelor școlare, la cerințele secolului 21, în corelație
cu piața muncii. Se vor revizui programele școlare pentru
ciclul primar și gimnazial și vor fi aprobate noile abordări
curriculare pentru ciclul liceal. Termen: 1.09.2019
4. Creșterea salarială prevăzută în anul 2022
urmează să fie devansată până la data de 1 septembrie
2020 pentru personalul didactic de predare, personalul
didactic auxiliar, personalul didactic de conducere, de
îndrumare si control din învățământ.
Creșterile salariale prevăzute de Legea 153/2017
pentru anul 2019 vor fi cuprinse în Legea bugetului de stat
și vor fi acordate începând cu 1 ianuarie 2019, iar pentru
anul 2020 creșterile salariale vor fi acordate la 1 ianuarie și
1 septembrie 2020. Actul normativ va fi adoptat până la
31.12.2018.
5. Calculul și plata sporurilor, indemnizațiilor și a
celorlalte drepturi care se cuvin personalului din
învățământ să se realizeze raportat la salariul de bază în
plată, cu modificarea programului EDUSAL. De
asemenea se aplică art. 8/153/2017 începând cu 1.01.2019.
Termen: 1.09.2019
6. Guvernul se angajează ca începând cu data de
1 ianuarie 2019 să coreleze salariile de bază pentru
personalul care îndeplinește funcții similare (studii, grad
didactic, gradație de vechime și vechime în învățământ) în
învățământul preuniversitar. Termen: 1.01.2019
7. În Legea privind Statutul personalului didactic
se vor prevedea următoarele forme de sprijin de care
beneficiază personalul didactic de predare și data de la care
acestea se acordă, respectiv:
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a) Acordarea a două salarii minime brute pe an
pentru dezvoltarea personală, precum și pentru materialele
didactice necesare procesului instructiv-educativ.
Termen: 1.09.2019
b) Acordarea unei garanții de stat de 80%, pentru
creditul angajat, în vederea achiziționării unei locuințe de
către personalul didactic de predare, care nu deține o
locuință in localitatea urbană în care își desfășoară
activitatea și subvenționarea integrală a dobânzii pentru
acest tip de credit. Locuința poate să fie nouă, sau sa aibă
cel mult 2 ani vechime. Termen: 1.07.2019
c) Personalului didactic de predare care își
desfășoară activitatea în mediul rural i se acordă până la
5000 euro pentru achiziționarea terenului necesar
construcției unei locuințe, sau/și pentru achiziția unei
locuințe, sau/și pentru modernizarea acesteia. De
asemenea, personalul didactic de predare în mediul rural
beneficiază și de prevederile de la punctul b.
Obligația beneficiarilor acestor credite este ca cel
puțin 5 ani de zile să rămână să predea în localitatea
respectivă. În caz contrar, suma se restituie proporțional cu
perioada rămasă. Termen: 1.07.2019
d) De formarea profesională continuă va beneficia
personalul didactic din învățământ. Cursurile vor avea
costurile acoperite integral de la bugetul de stat și vor fi
organizate de către formatori acreditați din universități și de
către organizațiile sindicale cu structuri acreditate. Termen:
1.07.2019
e) Personalul din învățământ va beneficia de
asistență medicală gratuită pentru examinările medicale
periodice, impuse de lege, precum și de măsuri de
prevenire a îmbolnăvirilor profesionale.
Personalul didactic va beneficia de vaccinare
gratuită împotriva bolilor infecto-contagioase. Termen:
1.09.2019
f) Casele Corpului Didactic vor deveni centre de
formare profesională continuă, în care se vor desfășura
activități de formare, perfecționare, calificare. Au acces
gratuit pentru cursurile de formare, perfecționare și
calificare și organizațiile sindicale. Finanțarea se face
potrivit Legii Învățământului.

JURNAL sindical nr. 135, Decembrie 2018
Lista cursurilor de formare continuă pentru personalul
din învățământ se aprobă de MEN cu consultarea
federațiilor sindicale. Termen: 31.03.2019
g) Acordarea unei prime de instalare în
cuantum de 3 salarii medii brute pe economie pentru
personalul didactic care se titularizează în mediu rural.
În cazul în care cadrul didactic își modifică locul de
muncă din mediul rural în mediul urban, demisionează
sau intră în concediu fără plată, în mai puțin de 5 ani
școlari de la data titularizării, va restitui o parte din
indemnizație, proporțional cu numărul anilor școlari în
care nu desfășoară activitatea în mediul rural.
Prevederea urmează a fi introdusă în legislația
specifică a învățământului. Termen: 1.09.2019
h) Cadrelor didactice cu o vechime efectivă în
învățământ de minimum 30 de ani, li se acordă la
pensionare 6 salarii medii brute pe economie.
În actul normativ, respectiv Legea bugetului de
stat pentru anul 2019 vor fi prevăzute sumele necesare.
Termen: 1.09.2019
i) Ministerul Educației va stabili criterii
naționale de performanță pentru acordarea premiilor și
gradațiilor de merit personalului didactic din
învățământul preuniversitar. Termen: 31.12.2019
j) Modificarea Codului Finanțelor Publice
Locale prin introducerea unei obligații de decontare
integrală a cheltuielilor de navetă pentru desfășurarea
activității de predare de către personalului didactic.
Această prevedere va fi însoțită de sancțiuni aplicate
unităților administrativ - teritoriale care nu își respectă
această obligație. Termen: 2019
8. În legislația specifică învățământului se vor
prevedea:
a) Instituirea, prin Legea Bugetului de Stat, a unui cont
unic de dezvoltare prin intermediul căruia toate
universitățile să poată demara/ finaliza proiecte de
investiții, fără afectarea bugetelor și fondurilor
existente în universități. Universitățile pot să participe
din fonduri proprii, inclusiv din solduri, la realizarea
investițiilor demarate din acest fond. Termen: 2019
b) Susținerea, prin locuri bugetate și burse, a
studenților care optează pentru cariera didactică și
îndeplinesc criteriile profesionale impuse de
universități.
Numărul anual al acestor locuri se stabilește de
Ministerul Educației Naționale împreună cu federațiile
sindicale reprezentative din învățământ. Termen: 2019
c) Elevii din învățământul profesional, care
vor lucra minimum 5 ani in România, beneficiază de
decontarea integrală a cheltuielilor privind cazarea,
hrana și transportul, pe toată durata cursurilor și a
practicii școlare. Termen: 1.09.2019
d) Stabilirea, prin Hotărâre de Guvern, a
incompatibilităților de ordin medical cu funcția
didactică și a bolilor profesionale pentru personalul
didactic. Termen: 31.03.2019
9. În legea bugetului de stat, pentru anul 2019,
vor fi prevăzute resursele financiare necesare pentru
plata tuturor sumelor stabilite prin hotărâri
judecătorești definitive, pană la data de 31.12.2018,
precum si drepturile aferente Legii 85/2016 pentru anii
2017 și 2018. Aceste sume vor fi plătite până la
31.01.2019. Sumele rezultate din hotărârile definitive
judecătorești, după data de 31.12.2018 precum si

sumele cuvenite pentru anul 2019, aferente Legii
85/2016, vor fi prevăzute în rectificările bugetare ale
anului 2019. Termen: 31.01.2019
10. Pentru susținerea programelor de tip
„Școală după școală”, Programul „Masă caldă în școli”
și „Cornul și laptele” Guvernul se angajează să asigure
60% din costuri iar autoritățile locale 40% în vederea
amenajării unor spații adecvate. Termen: 31.12.2020
11. Revizuirea modului de determinare a
costului standard per antepreșcolar / preșcolar / elev /
student prin racordarea la costurile reale și prin
actualizarea normativelor. Termen: 31.08.2019
12. Susținerea dezvoltării de spin-off-uri și
start-up-uri în Universități în vederea creșterii
caracterului antreprenorial al acestora. Termen:
31.12.2019
13. Evaluarea și analiza posibilității de a plăti
practica de specialitate a studenților din învățământul
de licență la cursuri de zi. Termen: 31.12.2019
14. Ministerul Educației Naționale și
Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructură
elaborează o strategie pentru dezvoltarea
infrastructurii școlare, astfel încât toate unitățile de
învățământ preuniversitar să învețe într-un singur
schimb. Termen: 31.12.2019
15. Încurajarea și susținerea universităților în
creșterea numărului de studenți străini și a numărului
de burse alocate pentru aceștia. Termen: PERMANENT
16. Înființarea cel puțin a unui centru
multicultural și a unor centre de excelență de nivel
național pentru învățământul superior. Termen:
1.09.2019
17. Crearea cadrului legal pentru construirea a
cel puțin 1000 de grădinițe cu program sportiv.
Activitățile didactice și sportive a celor cuprinși in
aceste grădinițe vor fi continuate în ciclurile primar și
gimnazial. Termen: 31.03.2019
18. Legea Învățământului va cuprinde, prin
măsuri curriculare și extra-curriculare, reglementări
privind eradicarea violenței în școli. Termen:
31.03.2019
19. Cadrele didactice nu pot face pregătire în
particular cu elevii/ studenții cu care desfășoară
activități didactice.
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Aplicație de calcul a dobânzilor realizată de SLI MM
În rezolvarea multor probleme cu care ne confruntăm zi
de zi așteptările noastre, ale tuturor, sunt mari dar, din
păcate, deși ne-am dori, sindicatul nu le poate rezolva pe
toate, fiind doar partener de dialog social și nu for
decizional.
În ultimii ani, deși auzim tot mai des „Ce face
sindicatul?” putem vedea cum sindicatele au preluat din
atribuțiile patronatului. Ministerul Educației s-a angajat în
repetate rânduri că va elabora aplicații/ programe prin care
contabilii și secretarele să calculeze drepturile salariale
ale membrilor de sindicat obținute în instanță prin
intermediul sindicatelor.
În urmă cu câțiva ani, pentru a ne recupera drepturile
salariale pe Legile 221/ 2008 și 330/ 2009 și nu numai, SLI
MM a elaborat machete de calcul, sprijin pentru
departamentul salarizare din unitățile școlare.
Recent, printre hotărârile judecătorești obținute de SLI
MM în favoarea membrilor săi, se numără cele privind
dobânda legală penalizatoare aferentă diferențelor
salariale prevăzute de legile amintite mai sus. Chiar dacă
FSLI a solicitat în repetate rânduri ca MEN să elaboreze

o aplicație informatică unitară la nivelul țării s-a obținut
doar o formulă de calcul prevăzută de metodologia
adoptată prin OMEN nr. 4441/2018. Din sesizările
primite din partea responsabililor cu salarizarea a rezultat
că formula dată de MEN nu este suficientă pentru
realizarea calculelor.
Prin urmare, așa cum am promis, SLI MM vine în
sprijinul secretarelor și contabilelor cu o aplicație
informatică care pune în practică formula dată de MEN și
facilitează calculul dobânzilor obținute de sindicat prin
sentințe judecătorești.
Aplicația informatică a fost realizată prin implicarea
colegilor noștri, lideri SLI MM, Mariana Plopișan –
membru al Biroului Operativ, reprezentant al
personalului auxiliar din județ și Rareș Muntean –
informatician SLI MM.
Aplicația și precizările privind utilizarea ei se găsesc pe
site-ul www.slimm.ro. Unitățile școlare o pot accesa în
baza unui cod unic care se regăsește în aplicație.

CURSURI DE FORMARE

Oferte turistice
Cr
Crăciun
ă ciun & Revelion 2018

„EUROSTUDY”
În perioada 7-8 decembrie 2018, la Hotel
Eurosind Ocna Șugatag, a avut loc cursul de formare
Delegat sindical.
Cursanți au fost lideri SLI MM aflați la
primul mandat.
Cursul a fost organizat de Sindicatul Liber
din Învăţământ Maramureş, prin Centrul Național de
Formare Profesională „EUROSTUDY”, iar cei care
i-au inițiat pe noii lideri în complexa activitate
sindicală au fost formatorii SLI MM, profesorii
Monica Cândea și Marian Ferțadi.
http://www.slimm.ro/cursurislimm/

Președinte, Prof. Ioana Petreuș

Conform Contractelor încheiate între SLI MM și
Societăți comerciale / Agenții de turism vă
recomandăm următoarea ofertă:
S.C. Mara Internațional Tour SRL
(reducere 3-8%, acceptă și vouchere de vacanță)
https://www.mara-tour.ro/
Busola Travel SRL
(reducere 10% pentru pachete externe și vouchere
pentru pachetele interne)
http://busolatravel.ro/
Membrii SLI MM beneficiază de reducerea
menționată, în baza legitimației de membru de
sindicat.
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