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Cu ocazia începutului de an școlar 2018-2019

Mesajul
președintelui FSLI
Emoția, încrederea, speranța, vibrația, zâmbetul,
toate acestea văzute în prima zi de școală pe
chipurile elevilor, care deschid ușile sălilor de clasă
închise atâtea zile peste vară, sunt hrană pentru cei
care cred că educația înseamnă, înainte de orice,
dăruire. Cred cu putere că în miile de școli din
întreaga țară sunetul clopoțelului sau al soneriei care
anunță începutul unui nou an școlar nu e lipsit de
importanță, pentru că orice suflet rezonează cu el: e
un început!
Dar în acest an, al Centenarului Marii Uniri,
sunetul acesta trebuie să fie și mai puternic, pentru că
el nu dă doar vestea unui început de an școlar, el dă
vestea că acolo unde există educație, există valoare,
iar valoarea aceasta a fost transmisă prin cărturari,
prin scrieri, prin lecții, prin dascăli valoroși și elevi
conștiincioși, de la un an la altul. România modernă
a fost creată prin credință și luptă, prin simboluri,
prin cultură, dar mai ales prin dorința de unitate a
oamenilor.
Dragi colegi, vă îndemn să le vorbiți copiilor
despre bunătate, despre ce înseamnă să fii om,
despre cât de importanți sunt ei, viitorul acestei țări,
dar vă îndemn să le vorbiți și despre trecutul acestei
țări și înaintașii noștri care au reușit să transforme un
ideal în faptă: Marea Unire de la 1918.
Dragi elevi, istoria nu e plictisitoare și nici
demodată. Depinde cât de mult vreți să aflați,
indiferent dacă vă deschideți laptopul, telefonul
mobil sau un manual pe care îl găsiți pe bancă. Citiți,
de oriunde, dar citiți, pentru că este vorba și despre
voi.
La o sută de ani de când România a căpătat prin
oamenii săi același glas, același crez și, mai ales, o
forță, e nevoie să înțelegem un lucru simplu: nu
dezbinarea ne face puternici, nu ura ne face avuți și
nu ignoranța ne face să existăm, ci omenia de care
putem să dăm dovadă, mai ales când știm să fim
uniți.
Unitatea despre care vorbim trebuie să stea și în
gândirea reformelor. Educația are nevoie de
consecvență, de o lege bine pusă la punct, care să
ofere continuitate, de programe școlare adaptate la
nevoile prezentului, de un Statut al personalului
didactic, de încurajare și respect pentru profesori.
Toate acestea nu pot fi făcute cu schimbări după
ureche, decise vremelnic, așa cum s-a întâmplat în
ultimii 28 de ani. Educația are nevoie de oameni care
vor să construiască, cum puțini conducători ai
sistemului au știut, din păcate, să facă. Altfel,
România următorilor 100 de ani își va pierde din
spiritul unei națiuni care a luptat pentru ce are acum.
Vă doresc, dragi colegi și elevi, să aveți un an nou
școlar cu realizări și ...unitate în tot ceea ce faceți!
Simion HANCESCU, Preşedinte FSLI

Elevul de scoală
primară are nevoie
,
de stabilitate si
, încredere
în învătătorul
clasei
,
Încă de la începutul anului școlar cadrele didactice – învățători,
institutori și profesori pentru învățământ primar de la clasele cu predare
în limbile minorităților naționale s-au confruntat cu prevederile aberante
ale O.G. nr. 9/2018 conform căruia: „(7¹) În învățământul primar, la
clasele cu predare în limbile minorităților naționale, orele de Limba și
literatura română prevăzute în planurile de învățământ sunt predate de
profesori cu studii superioare de specialitate.”
Cadrele didactice aflate în această situație - se consideră discriminate
în raport cu cele care predau la secția română - la care învățătorul
clasei/profesorul pentru învățământ primar predă orele de Limba și
literatura română la clasa sa.
Trebuie avut în vedere faptul că învățătorii, institutorii și profesorii
pentru învățământ primar de la clasele cu predare în limbile minorităților
naționale sunt absolvenți de liceu pedagogic, școala postliceală
pedagogică sau colegiu pedagogic și/sau au absolvit alte facultăți de
specialitate didactică.
Mai mult, învățătorii și profesorii pentru învățământ primar au studiat
Metodica predării Limbii și literaturii române în învățământ primar,
ceea ce nu se studiază la facultățile de profil!
Trebuie menționat că, la examenele de titularizare, de definitivat și de
obținere a gradelor didactice, învățătorii, institutorii și profesorii pentru
învățământ primar susțin, pe lângă proba de limbă a minorității, și probă
de limba și literatura română, cu subiecte identice ca cei înscriși la secția
română.
Pentru rezolvarea acestei situații Federația s-a adresat MEN aducând
următoarele argumente.
(Continuare in pagina 2)

Din sumar:
• Acțiuni în instanță SLI MM . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 2
• Facilități pentru membrii SLI MM . . . . . . . . . . pag. 4
• Salarizarea personalului
din învățământul special . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7
• FSLI solicită deblocarea Edusal . . . . . . . . . . . pag. 8

Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş

Acțiuni în instanță SLI MM
Pe rol avem procese privind:
- dobânda la diferențele salariale obținute prin hotărâri judecătorești și executate eșalonat;
- plata orelor de educație fizică pentru învățătorii care efectuează aceste ore în învățământul primar;
- spor pentru predare in regim simultan
- naveta
- spor pentru condiții vătămătoare și periculoase
- indemnizația de conducere pentru secretari și contabili aferentă perioadei august 2016 - decembrie 2016/ianuarie
2017
- încadrarea îngrijitoarelor care deservesc grupe de preșcolari ca personal didactic auxiliar și acordarea sporului de
stabilitate, dacă au îndeplinit condițiile, pentru perioada august 2016 - iulie 2017
Ne propunem pentru acest an școlar finalizarea proceselor privind sporul pentru condiții vătămătoare și
periculoase, precum și inițierea de procese privind:
- încadrarea și salarizarea corectă conform Legii nr. 153/2017;
- spor pentru predare simultană în învățământul preșcolar;
- calculul tarifului de plata cu ora cu luarea în considerare a gradației de merit;
(Continuare din pagina 1)
„Conform programelor de limba și literatura română, la
ciclul primar proiectarea activității didactice urmărește, pe
lână formare și dezvoltarea competențelor specifice, și
relaționarea intra și inter-disciplinară, intra și crosscurriculară. În această perioadă, cadrul didactic reușește să
trezească interesul copilului și încrederea în sine a acestuia
pentru această disciplină, prin utilizarea unor suite de jocuri
didactice, jocuri de limbă – adevărate antrenamente
amuzante pentru copii, se utilizează jucării și alte materiale
și mijloace didactice care să faciliteze învățarea limbii
rămâne.
Evaluarea se recomandă să se realizeze cu ajutorul unor
metode moderne, una dintre ele fiind realizarea unor
proiecte care să valorifice achizițiile copiilor, să valorifice
experiențele de învățare/competențele dobândite de elevi în
contexte nonformale sau informale (aceste experiențe fiind
dobândite în special cu învățătorul clasei.)
Proiectarea activității didactice se realizează într-o
manieră integrată. Activitățile didactice sunt specifice
educației școlarului mic și se circumscriu unei teme care
permite integrarea cunoștințelor de la mai multe discipline
(ex. comunicare în limba română, matematică și explorarea
mediului, arte vizuale și abilități practice, muzică și
mișcare). Este de un real folos pentru școlarul mic ca orele
de comunicare în limba română să fie presărate de jocuri de
muzică și mișcare, jocuri de atenție etc.
La cls a III-a și a IV- a continuă modelul curricular
avansat de programele pentru clasa pregătitoare, clasa întâi
și clasa a-II-a.
Este necesară parcurgerea de către profesorii de limba
română a unui curs de abilitate curriculară pentru predarea
în învățământul primar pentru însușirea unor cunoștințe
legate de metodica predării, strategii didactice specifice
predării în ciclul primar, ceea ce nu s-a putut realiza, având
în vedere timpul scurt între momentul intrării în vigoare a
O.G. nr. 9/2018 (31 august 2018) și dat începerii cursurilor
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anului școlar 2018-2019 (10 septembrie 2018)!
Predarea integrată are ca referință nu o disciplină de
studiu, ci o tematică unitară, comună mai multor discipline.
Fundamentarea acesteia se realizează prin unitatea științei
în ansamblul ei, cât și prin specificul procesului de învățare
la școlarul mi8c. Elevul înțelege legătura între discipline, de
ce învață și, totodată, realizează legături între conținuturile
diverselor discipline.
Elevul de școală primară are nevoie de “a fi format”, nu
doar „informat”, are nevoie de stabilitate, programul zilnic
fiind perturbat și de faptul că predarea integrată de la clasele
pregătitoare, clasele I – a IV-a, nemaiputându-se realiza în
condiții optime. Pe lângă un orar care nu va putea fi
conceput spre binele elevilor unde sunt mai multe clase
paralele, cu 9 ore în orar (2 engleză, 4 limba română, 1
religie) pe care nu le predă învățătorul, și predarea
interdisciplinară și confortul psihic al copilului de vârstă
mică vor avea de suferit. În comparație cu elevii de la secția
română, elevii de la clasele cu predare în limbile
minorităților naționale sunt dezavantajați , ei neavând șansa
și confortul celor de la clasele de la secția română, căror4a
orele de comunicare în limba română le sunt predate de
învățătorul / institutorul / profesorul pentru învățământ
primar de la clasă.
Pentru aceste considerente, Federația Sindicatelor Libere
din Învățământ consideră că se impune abrogarea art. I pct.
17 din O.G. nr. 9/2018 privind modificarea și completarea
unor acte normative în domeniul educației astfel încât
învățătorul, institutorul/ profesorul pentru învățământ
primar de la clasele cu predare în limbile minorităților
naționale, care au pe diploma de studiu: limba și literatura
română și metodica predării limbii și literaturii române în
ciclul primar și/sau care au modulul psihopedagogic în
limba română, să aibă prioritate în predarea orelor de limba
și literatura română de la clasa sa, având în vedere și
principiul continuității la ciclul primar.
Departament Comunicare
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În atenția membrilor SLI MM

Noutăți legislative
În perioada vacanței de vară au fost adoptate și publicate o
serie de acte normative de interes pentru angajații din
învățământul preuniversitar.
În cele ce urmează voi prezenta o sinteză a celor mai
importante acte normative.
a)
OMEN nr. 4165/2018pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare,
respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de
predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi
încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de
predare din învăţământul preuniversitar
Conform acestor norme metodologice planul de încadrare
aprobat poate fi modificat pe parcursul anului școlar, în mod
excepțional, dacă numărul de clase sau structura personalului
didactic de predare suferă modificări. Numărul exact de ore pe
săptămână stabilit de lege între limite minime și maxime se
hotărăște de Consiliul de administrație al școlii. Tot ce depășește
norma didactică prevăzută de lege se normează într-un post
didactic vacant și se atribuie aceluiași cadru didactic urmând a fi
salarizat prin plata cu ora pentru aceste ore. Plata cu ora se
atribuie în ordine: titularilor, suplinitorilor, pensionarilor,
persoanelor din alte sectoare de activitate. Contractul individual
de muncă se încheie pe cel mult durata desfășurării cursurilor.
Plata cu ora se poate realiza până la numărul maxim de ore pe
săptămână prevăzut de lege pentru o normă. În cazuri
excepționale Consiliul de administrație al școlii poate aproba
depășirea numărului maxim de ore pentru plata cu ora pentru
titulari și pensionari. Plata în regim de plata cu ora se efectuează
numai după întocmirea unor fișe de activitate lunară.
Metodologia impune actualizarea fișei postului la începutul
fiecărui an școlar. De asemenea, prevede suplinirea colegială,
fără plată, pe cel mult 3 zile lucrătoare. Pentru mai mult de 3 zile
lucrătoare directorul emite decizie de încadrare în regim de plata
cu ora pentru alt cadru didactic și se încheie contract individual
de muncă.
b)
OMEN nr. 4827/2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru
personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare
şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şiunităţile
conexe
În plus față de OMEN nr. 4165/2018 acest nou ordin prevede
obligativitatea încheierii contractului individual de muncă și a
înregistrării lui în REVISAL și în cazul încadrării în regim de
plata cu ora. Personalul care beneficiază de reducerea normei
didactice poate beneficia de plata cu ora după efectuarea normei
complete. La calculul tarifului de plata cu ora intră salariul de
bază, indemnizația de învățământ special, indemnizația de zonă
izolată și sporul pentru predare simultană. Personalul didactic
angajat cu contract individual de muncă care are și contract de
plata cu ora trebuie să facă dovada că programul activităților nu
se suprapune. Activitatea desfășurată de cadrele didactice
metodiste se realizează în baza unui contract civil de furnizare
servicii încheiat cu directorul școlii, iar remunerarea se
realizează de unitatea de învățământ la care efectuează
inspecțiile, din fondurile alocate pentru pregătirea profesională.
Aceleași prevederi adoptate pentru metodiști se aplică și
membrilor comisiilor de examen în vederea acordării gradelor
didactice.
c)
OMEN nr. 4441/2018 privind metodologia de calcul

şi efectuare a plăţii sumelor
prevăzute prin hotărâri
judecătoreşti având ca obiect
acordarea de daune-interese
moratorii sub forma dobânzii
legale, pentru personalul din
unităţile / instituţiile de
învăţământ de stat, Ministerul
Educaţiei Naţionale şi alte
unităţi din subordinea/
coordonarea acestuia
Conform acestei metodologii
dobânda se calculează așa cum
este specificată în hotărârile judecătorești, de la data stabilită de
către instanța de judecată. În județul Maramureș 99% din
hotărârile judecătorești sunt definitive și executorii de drept, iar
dobânda solicitată și atribuită este dobândă penalizatoare
regăsită în coloana 5 din tabelul anexă la ordin. Plata dobânzii se
realizează de unitatea angajatoare în perioada pentru care s-au
acordat diferențele salariale, pe bază de state de plată nominale,
altele decât cele pentru plata salariilor. Cheltuielile cu dobânzile
se încadrează la titlul „Alte cheltuieli”, cod 59, articolul
„Despăgubiri civile”, cod 59.17. Pentru sumele reprezentând
dobânzi se calculează doar impozit pe venit, care se reține la data
plății. Și sumele reprezentând dobânzile se plătesc eșalonat, în 5
ani. Ca metodă de calcul regăsim în metodologie o formulă. Pe
nivel sindical insistăm în elaborarea unei machete/aplicații de
calcul a dobânzii unitară la nivelul țării.
d)
OG nr. 9/2018 privind modificarea şi completarea
unor acte normative în domeniul educaţiei
Completările aduse Legii educației naționale sunt cu privire la
finanțarea de bază, care se face în baza și limitele costului
standard per elev; excepția acordată unităților școlare cu profil
teologic de a funcționa și cu efective mai mici de elevi și cu
menținerea personalității juridice; sunt redefinite unitățile
conexe MEN: Casa Corpului Didactic, palate și cluburi ale
copiilor.
e)
HG nr. 598/2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţiile didactice de conducere de director şi director
adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi
pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ
preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de
conducere didactice auxiliare de contabil-şefşi secretar-şef,
cu nivel de studii S/M, şi nivelul salariilor de bază aferente
acestora
Prin aceste norme metodologice s-au stabilit salariile de bază
pentru funcţiile didactice de conducere din învăţământul
preuniversitar de stat: director, director adjunct şi, respectiv,
pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere din
învăţământul preuniversitar de stat: contabil-şef, secretar-şef, cu
nivel de studii S/M. Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile
didactice de conducere şifuncţiile didactice auxiliare de
conducere din învăţământul preuniversitar de stat s-a stabilit în
funcţie de gradul funcţiei, respectiv gradul II sau gradul I, tipul
unităţii, numărul de elevi/preşcolariînscrişi la unitatea de
învăţământ, respectiv numărul de clase/grupe conform anexelor
nr. 1 şi 2. Chiar dacă salariile de bază, conform anexelor 1 și 2
sunt stabilite pentru anul 2022, prevederile acestor norme
metodologice vor produce efecte și în ce privește normarea
personalului didactic auxiliar încadrat pe funcții de conducere.

Consilier juridic, Mariana NUSZER-ȚÎNȚA
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Facilități pentru membrii SLI MM
Nr. Societăți comerciale
Crt. /persoane fizice autorizate

1

SC LUKOIL ROMANIA SRL

Adresa/ Telefon/
Website
Toate benzinăriile din țară
http://www.lukoil.ro/ro/

Servicii acordate
în contract

Discount

Cumpărare carburanți auto
(negociat de FSLI)
Spălătorie auto
(spălat exterior)

15 bani/ litru, în afară de punctele
acumulate pe card, pe baza cărora
se poate cumpăra combustibil,
pe baza cardului de loialitate
PARTENER LUKOIL.

20%* prin cardul
PARTENER LUKOIL.

CABINET STOMATOLOGIC
DR. INCEU MARINELA

Baia Mare, str. Transilvaniei,
14/22,Tel. 0262437047
www.infoharta.ro
www.medicalbaiamare.ro

Servicii stomatologice:
-consultații gratuite
-tratamente adulți și copii
-lucrări dentare

20%*
10%*

3

SC ALEX IT & C SRL

Baia Mare,
str. Vasile Alecsandri, nr. 95
0757.042.072
http://alex-it.ro/

Produse IT
Service IT

5%*
10%*

4

SC MARA INTERNATIONAL
TOUR SRL

Baia Mare, Bd Unirii, nr. 5
Telefon: 0262-221038
http://www.mara-tour.ro/

Servicii turistice

SC ATP EXODUS SRL

Baia Mare, Bd București, nr.65
Telefon: 0262.274.277
http://www.atp-exodus.com

Manoperă
Piese auto
Service auto
(toate mărcile
de autoturisme)

10%
5%*

6

CS WING CHUN

Baia Mare, str. Cosmonauților,
nr. 8, în curtea Center
Telefon: 0744776885 (Kung-fu)
0742.960.633 (Zumba fitness)
Facebook: wingchunromania-baia mare

Cursuri de arte marțiale,
Zumba fitness, copii și adulți

40%*

7

SC TRIUMPH IMEX

Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 3/3.
baiamare@triumphimex.ro
Telefon: 0742.067.795

Birotică, papetărie,
Jucării și produse curățenie

5-10%*

8

SC PRODANCE
ARTSTUDIO SRL

9

SC CLEAN WASH SRL

10

2

5

Baia Mare,
str. Republicii, nr. 12, ap. 26
www.prodance2000.ro/contact/
Telefon: 0742.925.201

3-8%*
Acceptă tichete
de vacanță

Cursuri de dans,
copii și adulți

10%*

Baia Mare,
str. Electrolizei, nr. 1H

Servicii de spălare auto
(exterior, interior,
curățat chimic)

16%*

CLUB SPORTIV TG. LĂPUȘ

Târgu Lăpuș,
Str. Doinei nr. 44

Antrenamente karate,
Kangoo jumps

10%

11

SC. FLA–WASH SRL

Sighetu Marmației,
Str. George Coșbuc nr. 29A

Servicii de spălare auto

10%

12

SC LIBRĂRIA
GEORGE COȘBUC SRL

Sighetu Marmației,
P-ta 1 Dcembrie 1918

Servicii de spălare auto
(exterior, interior,
curățat chimic)

CARTE
10%
RECHIZITE 15%
JUCĂRII
15%
*valabil și pentru membrii familiei
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în baza legitimației / cardului LUKOIL
Nr. Societăți comerciale
Crt. /persoane fizice autorizate

13

14

SC NORD PHARM SRL

GENERALI ASIGURĂRI

Adresa/ Telefon/
Website
Baia Mare:
Farmacia BEREȘ
Farmacia PHARMA
Farmaciile NORD PHARM
Sighetu-Marmației:
Farmaciile NORDPHARM
Moisei:
Farmacia NORDPHARM
Satu-Mare:
Farmaciile NORDPHARM
Carei:
Farmacia NORDPHARM

Baia Mare
str. Culturii, nr. 11, bl. 11, ap. 1
Sighetu-Marmației
Str. Bradului nr. 1, parter,
sc. 1, ap. 3
Borșa
Aleea Tineretului, nr. 2,
bl. C1, sc. A, ap. 1
Telefon: 0744.636.786
www.generali.ro

Baia Mare,
Str. Progresului, nr. 62
Telefon: 0731.520.941
orela.micas@garantibank.ro
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Servicii acordate în contract

Discount

Rețete compensate

10%*

Alte medicamente,
suplimente alimentare,
dispozitive medicale

12%*

Acces la un număr de telefon dedicat, destinat asigurării de consultanță
în ceea ce privește accesul la tratamente medicale disponibile pe teritoriul
României și al Spatiului Economic Comunitar: 0766.323.112

Asigurare privată de sănătate
Alte asigurări:
RCA, CASCO,
EUROCASA, TRAVEL FAMILY,
ACCIDENTE PERSOANE
CARD DEBIT:
- Administrare card
- Retragere numerar ATM Garanti Bank+alte bănci
+0,15% BONUS înapoi în cont din orice cumpărătură cu
cardul de salariu la orice comerciant
- Overdraft
BONUS CARD CREDIT:
- Taxa anuală de administrare card principal
- Dobandă fixă
CREDITE:
- nevoi personale / ipotecar
- Dobândă

50%*

Până la
(grup de minim
10 persoane)

5-15%*
100%*
100%*
3,96%*
50-90%*
8,4%*
0,60-0,80%*
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STUDIO BEATRICE

Borşa,
Str. Nordului, nr. 2.
Tel.0745.426.208

Salon înfrumuseţare

20%
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PIZZERIA NORI

Borşa,
str 22 Decembrie, nr. 1,
Tel. 0758.403.321

Alimentaţie publică

10%
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MARCO TIM SRL

Borşa,
str. Energiei, nr. 28,
Tel.0744.535.830

ITP
SERVICE AUTO
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SC. POIANA-T.M. SRL
RESTAURANT 2 PĂUNI

Borşa,
Str. A.I.Cuza, nr. 113
Tel. 0744.549.980

Organizare de mese festive,
în restaurant şi catering
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TG. LIVIA FARM

Moisei, nr.866/C
Săcel, nr.1459
Tel.0745.544.099

Produse farmaceutice - medicamente

21

I.I. URDA ILEANA

Borşa,
str.Victoriei, Bl.1, Nr. 1,
Tel. 0752.390.758

Comerţ cu amănuntul
( Piese Auto )

7%

DENT MEDICA S.C.M.

1. Consultare inițială de specialitate 2. Radiografii retroalveolare, panoramice,
computer tomograf
3. Detartraj și periaj profesional 4. Reducere de la toate serviciile disponibile
în clinica Dent Medica.

Gratuit

Sighetu Marmației,
Str. Avram Iancu, nr. 49
Tel. 0262319569
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7%

10%

0-15%

20%
Gratuit - 1 an

5%

*valabil și pentru membrii familiei
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Maramureșenii și Marea Unire

Vasile Lucaciu – Leul de la Șișești, un remarcabil
luptător pentru drepturile românilor din Austro-Ungaria
(...) Vasile Lucaciu, supranumit Leul de la Şişeşti, s-a născut la
22 ianuarie 1852. Tatăl său, Mihail Lucaciu, era învăţător şi cantor
în localitatea Apa din comitatul Satu-Mare. Ulterior, familia
Lucaciu s-a mutat într-o parohie din Baia-Mare. După primii ani
de şcoală, sub îndrumarea tatălui său, Vasile Lucaciu şi-a
completat educaţia la Gimnaziul romano-catolic din Baia Mare.
După absolvirea gimnaziului, şi-a continuat studiile pentru scurtă
vreme la Ungvár şi apoi la Liceul Premonstratens din Oradea. În
vara anului 1868, câştigă o bursă pentru Colegiul grec Sf. Atanasie
din Roma. Studiile universitare la Roma i-au marcat profund
formarea intelectuală. În anii 1869-1870, a fost martorul
Conciliului ecumenic Vatican I, un moment de turnură în istoria
catolicismului. Educaţia primită în „cetatea eternă” a fost
încununată de obţinerea titlului de doctor în teologie şi filosofie.
A fost un susţinător vehement al utilizării limbii române în
educaţie şi administraţie. Începând cu anul 1878, a fost profesor de
limba română la Gimnaziul catolic din Satu-Mare, post pe care l-a
deţinut timp de 8 ani. În această perioadă a urmat cursurile
Facultăţii de Litere din Budapesta. Protestele sale energice
împotriva legilor ce încurajau maghiarizarea au dus, în cele din
urmă, la excluderea lui din sistemul public de învăţământ. (...)
După pierderea postului didactic de la gimnaziul sătmărean a
reuşit să obţină o parohie cu o numeroasă comunitate românească,
la Şişeşti, Maramureș. Aici, a iniţiat un proiect ambiţios,
construcţia unei noi biserici, ce urma să devină un important loc de
pelerinaj pentru românii din regiune. (...)
Punctul culminant al carierei sale l-a reprezentat implicarea
activă în mişcarea memorandistă. A făcut parte din numeroasa
delegaţie ce a călătorit la Viena pentru a duce împăratului
revendicările românilor. După cum era de aşteptat, reprezentanţii
românilor nu au fost primiţi la Curtea imperială, iar Parlamentul
de la Budapesta a reacţionat dur, condamnând autorii
Memorandului. În urma procesului, Vasile Lucaciu a fost
condamnat la 5 ani de închisoare, primind astfel cea mai mare

Casa memorială din Apa (Satu Mare)
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pedeapsă dintre toţi cei care au participat la
acest proiect. (...)
În octombrie 1915, Vasile Lucaciu,
Octavian Goga şi alţi câţiva militanţi români
transilvăneni trecuţi în România au fost
condamnaţi la moarte, fiind consideraţi
trădători. Grupul transilvănenilor de la
Bucureşti a devenit din ce în ce mai numeros, constituindu-se în
Liga pentru unitatea naţională a românilor din Transilvania
refugiaţi în România, sub preşedinţia lui Vasile Lucaciu.
Un alt moment marcant al activităţii din această perioadă îl
constituie congresul extraordinar al Ligii culturale, care s-a
transformat în Liga pentru unitatea politică a tuturor românilor,
care şi-a ales un nou preşedinte în persoana parohului de la Şişeşti.
La sfârşitul anului 1914, face o călătorie în Italia, ţară ce
adoptase o atitudine similară cu cea a României în problema
războiului. Obiectivul lui Lucaciu a fost de a consolida legăturile
dintre cele două ţări, dar şi de a obţine sprijinul Sfântului Scaun
pentru cauza românească. În acest sens, a avut o întrevedere cu
noul papă, Benedict al XV-lea, în data de 18 ianuarie 1915.
Reîntors la Bucureşti, trăieşte bucuria şi entuziasmul intrării
României în război la 14/27 august 1916. După înfrângerile
suferite de armata română, se retrage alături de o mare parte a
populaţiei în Moldova. În perioada petrecută la Iaşi a luat naştere,
se pare, ideea lui Lucaciu de a mobiliza emigranţii ardeleni din
America în sprijinul cauzei naţionale. (...)
Odată încheiată misiunea din Statele Unite, preotul Vasile
Lucaciu călătoreşte în capitala Franţei pentru a asista la lucrările
Conferinţei de Pace. Aici a activat în cadrul Comitetului naţional
al românilor din Transilvania şi Bucovina, prezidat de Traian
Vuia.
După marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, a fost cooptat
în cadrul Consiliului Dirigent, fiind numit şi ministru fără
portofoliu, cu misiuni în străinătate. A rămas astfel în Occident,
unde şi-a adus contribuţia la recunoaşterea internaţională a Unirii
din decembrie 1918. După încheierea Conferinţei de Pace a
revenit în ţară. (...)
După alegerile din martie 1922, iese din viaţa politică şi se
retrage într-o casă modestă de la marginea oraşului Satu-Mare. S-a
stins din viaţă la data de 28 noiembrie 1922. La înmormântarea lui
Vasile Lucaciu, poetul Octavian Goga face o elocventă descriere a
caracterului şi vieţii acestei personalităţi remarcabile:
Temperament pasionat, plămădit din sănătatea robustă a ţăranilor
noştri, optimist şi păstrând până la bătrâneţe sub sprâncenele
arcuite picăturile de lumină ale unui romantism tineresc, el
preconiza acţiunea şi nu se putea închide în contemplaţia unei
chilii mănăstireşti. Revărsările lui energice, cotropitoare, se
cereau în larg, în faţa mulţimii cu mii de capete. Vasile Lucaciu a
adus, deci, pe tărâmul politicii militante patriotismul de simţire de
la Roma. Latinitatea şi-a găsit în el pe vijeliosul tribun, ideea
naţională, pe agitatorul implacabil. Ce spectacol de măreţie epică
zvârcolirea lui de 40 de ani pentru dezrobirea unui colţ de
omenire!
Dr. Florin Nicolae ARDELEAN

Școala “Vasile Lucaciu” din Șișești

(Sursa: http://ziarulfaclia.ro)

Biserica Unirii Tuturor Romanilor din Șișești

JURNAL sindical nr. 131/132, August-Septembrie 2018
Intervenția FSLI la primul – ministru, Viorica Dăncilă privind

Salarizarea personalului din învățământul
special, angajat pe funcțiile de infirmier
FSLI a semnalat Ministerului Educației Naționale în
Comisiile de Dialog Social problemele privind salarizarea
personalului din educație și neaplicarea corectă a legii
salarizării unitare. O astfel de problemă cu care se confruntă
infirmierele din învățământul special și care nu și-a găsit
rezolvarea la MEN a fost supusă atenției doamnei primministru Viorica Dăncilă și consilierului de stat Darius
Bogdan Vâlcov. Redăm mai jos adresa FSLI din 7 august 2018.
Potrivit art. 38 alin 6 din legea cadru 153/ 2017 (alineat
introdus prin articolul unic pct. 6 din OUG nr. 41/ 2018, care a
intrat în vigoare la data de 22 mai 2018), „ (6¹) Începând cu
luna mai 2018, în situația în care veniturile salariale nete
acordate potrivit prevederilor prezentei legi sunt mai mici
decât cele aferente lunii februarie 2018, se acordă o sumă
compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere
diferența, în măsura în care persoana își desfășoară activitatea
în aceleași condiții. Suma compensatorie este cuprinsă în
salariul lunar și nu se ia în calcul la determinarea limitei
prevăzute la Art. 25. Suma compensatorie se determină lunar

pe perioada în care se îndeplinesc condițiile pentru acordarea
acesteia”.
În baza acestui articol, este evident faptul că legiuitorul a
dorit ca, salariații care își desfășoară activitatea în aceleași
condiții de muncă și ale căror venituri salariale nete sunt sub
nivelul celor aferente lunii februarie 2018, să primească,
începând cu luna mai 2018, ca sumă compensatorie, diferența
de venituri nete.
Deși textul de lege mai sus menționat are în vedere
menținerea veniturilor nete ale salariaților, totuși, în cazul
personalului din învățământul special, angajat pe funcțiile de
infirmier – funcții care nu se regăsesc în Anexa la Ordinul nr.
3058/943/2018 privind reglementarea funcțiilor cu statut de
personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I
„Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ – și
cărora nu li se aplică dispozițiile art. 38 alin. (3) lit. B) din
Legea – cadru nr. 153/ 2017, cu modificările și completările
ulterioare – EDUSAL -ul nu permite acordarea acestor sume
cu caracter tranzitoriu.
(Continuare în pagina 8)

Solidaritate sindicală transfrontalieră
În perioada 13-15 septembrie 2018, la invitația lansată de
SLI MM, o delegație formată din membri ai sindicatului din
învățământ din regiunea Ivano Frankivsk (Ukraina) au
participat la un schimb de experiență în România.
În baza prevederilor Statutului („încheierea de parteneriate
de colaborare, bune practici, schimburi de experiență,
informare și colaborare reciprocă cu alte sindicate din țară și
din străinătate” – Art. 8) membrii ai Biroului Operativ și
Colegiului Liderilor au contribuit, în octombrie 2014, la
încheierea primului Acord de parteneriat între SLI MM și cel
mai puternic și bine organizat sindicat din învățământul
ucrainean (aproximativ 53 000 membri).
Reprezentanții celor două organizații sindicale și-au
propus identificarea unor obiective comune, implicarea în
programe de cooperare transfrontaliere, consolidarea
solidarității sindicale în comunitățile de graniță, promovarea
experiențelor didactice, obiceiurilor și tradițiilor specifice
fiecărei zone etc.
Principalele activități desfășurate în perioada amintită mai
sus au fost următoarele:
•
Întâlnire cu profesorii și elevii de la Liceul Taras
Sevcenko din Sighetu Marmației;
•
Seminar cu tema Starea învățământului în cele două
țări partenere în sala de conferințe SLI MM din Baia Mare,
strada Victoriei, nr. 12;
•
Masă rotundă pe tema Evoluția mișcării sindicale în
țările din Europa de Est, organizată de reprezentanți ai
Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean.
Secretar executiv
Prof. Mariana DEAC
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FSLI solicită MEN deblocarea Edusal
în vederea acordării majorării de 15% personalului didactic din
Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE)
Printr-o adresă către ministrul educației, domnul Valentin
Popa, președintele FSLI, domnul Simion Hăncescu, solicită
deblocarea programului Edusal în vederea acordării majorării
de 15% a salariului de bază pentru personalul didactic din
CJRAE. Redăm mai jos textul adrsei din 17 septembrie 2018.
FSLI vă adresează rugămintea de a dispune deblocarea
programului Edusal, astfel încât toate categoriile de personal
didactic din centrele județene de resurse și asistență
educațională/ Centrul Municipiului București de Resurse și
Asistență Educațională și din structurile din subordinea/
coordonarea acestora să beneficieze de majorarea de 15% a
salariului de bază, conform Anexei nr. 1 la Legea – cadru nr. 153/
2017, majorarea care s-a acordat acestor categorii de salariați
până în vara anului 2018 ținându-se cont de specificul

(Continuare din pagina 7)
Reprezentanții Siveco, care gestionează Edusal-ul susțin că,
ceea ce este în programul Edusal este la îndrumarea MEN, iar
trecerea infirmierilor pe grila de la sănătate conduce la
schimbarea condițiilor, motiv pentru care se refuză aplicare
prevederilor art. 38 alin. (6¹) din Legea – cadru nr. 153/ 2017,
cu modificările și completările ulterioare.
Ori, în condițiile în care infirmierii din unitățile de
învățământ special prestează aceeași muncă, la același loc de
muncă, aceste categorii de salariați își desfășoară activitatea în
aceleași condiții de muncă și le sunt aplicabile prevederile art.
38 alin. (6¹) din Legea – cadru nr. 153/ 2017.
Nu este pentru prima dată când funcționari din MEN
interpretează legea în sensul în care aceasta să nu producă
efecte juridice, cu încălcarea flagrantă a regulilor de
interpretare logică a legii civile – reguli conform cărora
LEGEA TREBUIE INTERPRETATĂ ÎN SENSUL
APLICĂRII EI, NU ÎN SENSUL NEAPLICĂRII.
În condițiile în care la nivelul MEN nu se intervine pentru a
nu se prejudicia salariații din învățământul preuniversitar în
drepturile lor salariale, este necesară intervenția Guvernului
pentru rezolvarea acestei probleme.
Vă rugăm să aveți în vedere că lipsa de reacție a autorităților
statului, conduce la creșterea gradului de nemulțumire în
rândul salariaților din învățământ și aduce deservicii întregului
sistem educațional.
Departament Comunicare

JURNAL sindical

activităților prestate de aceștia. Menționăm că acordarea acestei
majorări a avut la bază dispozițiile Regulamentului privind
organizarea și funcționarea centrelor județene/ al municipiului
București de resurse și asistență educațională, anexă la
OMECTS nr. 5555/ 2011 care, la art. 2 definește aceste centre ca
fiind instituții de învățământ special integrat.
La elaborarea Regulamentului, în anul 2011, ministerul a
avut în vedere specificul activităților ți serviciilor oferite de
personalul didactic din aceste centre. Ori, în condițiile în care
acest regulament nu a fost modificat printr-un act administrativ
cu caracter normativ de aceeași forță juridică, nu există niciun
argument care să justifice „măsura discriminatorie” de a priva o
parte din personalul didactic ala acestor centre de la acordarea
majorării salariale cu 15%.

Petiție online

Pensionarea personalului didactic
la vârsta de 57 ani pentru bărbați
și respectiv 55 de ani pentru femei!
De ce pensionarea personalului didactic la vârsta de 57 ani
pentru bărbați și respectiv 55 de ani pentru femei?
1. Aspecte sociale: În marea majoritate a școlilor din
România, peste 75% din elevii absolvenți au probleme de
comportament. Acestea sunt probate prin intermediul
investigațiilor realizate de organizații sau instituții de
sociometrie legale. Munca unui profesor nu poate fi comparată
cu a niciunei categorii sociale favorizate pentru pensionarea
anticipată.
2. Aspecte politice: Implicarea politicului in instituțiile de
învățământ este o problema nesoluționată din 30 decembrie
1947. Dirijismul educațional este un fenomen vizibil și astăzi,
având ca dovadă trusturile media private din Romania.
3. Aspecte educaționale: Educația este progresiv afectată de
imixtiunea administrației europene în problemele stringente
est-europene, ca urmare a cursului diferit de-a lungul istoriei.
4. Aspecte economice: Personalul didactic reprezintă
momentan penultima categorie de intelectuali remunerată după
noua grilă de salarizare din anul 2018, ceea ce înseamnă o
subestimare a principalei clase sociale care contribuie la
dezvoltarea unei naţiuni. Astfel, se recomandă soluţionarea de
urgenţă a restabilirii demnităţii profesionale a salariaţilor din
educaţie. Prin urmare, volumul muncii personalului didactic este
cu mult peste obiectivele prioritare a unor sociatăţi ce se
recomandă a fi democratice.
https://www.petitieonline.com/
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