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Pentru rezolvarea problemelor de salarizare ale membrilor săi

SLI MM demarează NOI actiuni
în instantă
,
,
Atunci când în urma sesizărilor verbale și scrise ale
sindicatelor, a zecilor de ore de negocieri din comisiile de
dialog social, ori a altor forme de acțiune sindicală, cei
îndreptățiți nu găsesc soluții favorabile pentru rezolvarea
unor anomalii și încălcări ale drepturilor salariaților din
învățământ generate de Legea salarizării, sindicatele se
văd nevoite de a lua din nou calea instanțelor de judecată, o
cale suficient de bătătorită în ultimii 10 ani.
Deoarece am finalizat depunerea dosarelor în instanță
pentru recuperarea sporurilor pentru condiții de muncă
pentru personalul auxiliar, nedidactic și cei cu funcții de
conducere, în numele membrilor săi, cadre didactice,
Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș demarează
noi acțiuni în instanță, în vederea aplicării corecte a
legislației privind salarizarea în învățământ.
Primele procese au ca obiect: stabilirea corectă a
încadrării, a calculul tarifului de plată cu ora prin
includerea gradației de merit și sporul pentru predare
simultană în învățământul preșcolar.
În ceea ce privește prima categorie solicităm instanței
de judecată plata diferențelor salariale rezultate din
încadrarea și stabilirea salariului de bază incorecte
începând cu luna septembrie 2017.
Referitor la plata cu ora apreciem că până în septembrie
2018 trebuia să fie inclusă și gradația de merit în calculul
tarifar. Prin urmare, SLI MM se va adresa instanței pentru
La Şcoala Gimnazială din Coltău a avut loc

Cercul pedagogic al
învăţătorilor din Chioar

În 24 mai 2019, după orele de curs, învăţătorii,
institutorii şi profesorii pentru învăţământ primar din
arealul Şomcuta Mare au avut cerc pedagogic la Şcoala
Gimnazială „Petofi Şandor” din Coltău. Temele
dezbătute au fost Educaţia ieri, azi, mâine şi materialul
trimis de Ministerul Educaţiei Naţionale – Educaţia ne
uneşte - Viziune asupra viitorului educaţiei în România.
În cadrul primei teme, după cuvântul de bun sosit al
domnului director Imre Torkos şi al doamnei director
adjunct Crina Augusta Petruş, care a fost şi moderatorul
activităţilor didactice, a fost prezentat un program
artistic de către un grup de eleve rome, după care câţiva

plata diferențelor rezultate ca urmare
a calculului greșit.
Cea de-a treia speță are ca obiect
acordarea sporului pentru predare
simultană, Legea 153/ 2017
extinzând plata acestui spor și pentru
educatoarele care predau la grupe
combinate de preșcolari. Întrucât,
deși există bază legală, nici acest
drept nu se respectă ne rezervăm
dreptul de a-l solicita instanței de
judecată.
Modalitatea de acțiune pentru recuperarea drepturilor
membrilor de sindicat a fost comunicată în cadrul întrunirii
semestriale a Colegiului Liderilor, iar clarificările de
întocmire a dosarelor au fost transmise liderilor prin
intermediul emailului.
Există și alte încălcări ale drepturilor salariale ale
membrilor noștri. Un astfel de drept se referă la calculul
gradației de merit, a indemnizațiilor și sporurilor la nivelul
salariului de bază actual. Și pentru respectarea acestui drept
ne pregătim să apelăm tot la instanță. Pentru alte nereguli
existente încă se încearcă rezolvarea pe calea negocierii
sindicale.
Consilier juridic,
Mariana NUSZER-ȚÎNȚA

adolescenţi de etnie romă ne-au spus poveştile lor de
succes, aceştia fiind astăzi la licee de prestigiu băimărene, unii
urmând cursurile unor facultăţi din Baia Mare şi Cluj Napoca,
un tânăr rom fiind chiar doctorand.
S-a prezentat, pe scurt, materialul Educaţia ne uneşte. La
munca pe ateliere s-a dezbătut acest material, cu păreri pro şi
contra. Părerea ununimă a fost că nu există posibilitatea
implementării acestui program deoarece nu există baza
materială în şcoli, spaţii şi bani pentru formarea cadrelor
didactice în acest sens. Ba mai mult, unii au fost surprinşi că se
renunţă cu atâta uşurinţă la orele de dirigenţie, rolul
dirigentului fiind luat de consilierul de orientare profesională
care este cadru didactic specializat în orientare profesională.
Împreună cu responsabila cercului zonal, doamna prof.
pentru învăţământ primar Gina Codruţa Tămaş, am stabilit ca
următoarea întâlnire din anul şcolar 2019-2020 să aibă loc la
Şcoala Gimnazială Mireşu Mare.
Gelu DRAGOŞ
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Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş
Una din cele mai mari provocări ale învățământului românesc

Învățământul profesional și tehnic
Înainte de a intra în vacanță, am participat la masa
rotundă cu tema Formarea profesională inițială –
provocări și perspective organizată de Inspectoratul
Școlar Județean.
Doamna inspector școlar, ing. Livia Pop, a
prezentat materialul Analiza situației privind învățământul
professional și tehnic în județul Maramureș, iar exemple de
bună practică ne-au oferit colegii din Fărcașa, Seini,
Dumbrăvița, Cavnic - Colegiul Economic „Pintea
Viteazul”, Baia Mare - Colegiul Economic „Nicolae
Titulescu”, Colegiul Tehnic „Transilvania”, Colegiul
Tehnic „George Barițiu”, Sighetu Marmației – Liceele
Tehnologice Forestier și „Marmația”.
Categoric învățământul profesional și tehnic
trebuie revigorat deoarece societatea românească se
confruntă cu o lipsă acută a forței de muncă. Trebuie să
recunoaștem că absolvenții școlilor profesionale de multe
ori nu sunt suficient de pregătiți la nivelul cerințelor
agenților economici.
Lucrând în domeniu am constatat că, pentru a
reforma învățământul profesional și tehnic, sunt necesare
câteva investiții:
1. În baza de pregătire profesională, deoarece calificările
au evoluat și au apărut noi cerințe pe piața muncii, inclusiv
prin implementarea unor programe cu finanțare europeană
deoarece și alte țări din Europa se confruntă cu probleme pe
piașa muncii;
2. Investiția în resursa umană care trebuie să fie bine
pregătită/ calificată, iar pentru aceasta e nevoie de formare
continuă pentru a ține pasul cu noile cerințe, de creare a
unui cadru coherent pentru elaborarea curriculumului,
programelor de formare inițială și continua și de elaborare
a unor standard de calitate;
3. Dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici. În
acest sens învățământul dual este o soluție, el reprezentând
o partajare a responsabilității formării profesionale între
școală și agenții economici. Învățământul dual în general se
organizează la cererea agenților economici mari, ori în
România predominând întreprinderile mici și mijlocii s-ar
impune, până a avea un învățământ dual, investiția în
învățământul profesional
Cunoscătoare a domeniului, doamna președintă,
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profesoara Ioana Petreuș, s-a implicat în dezbatere:
„Deoarece școala profesională a fost discreditată
și subfinanțată în ultimii 20 de ani, se impune ca toți
factorii implicații să contribuim la reabilitarea acesteia în
primul rând prin atragerea elevilor către școală, dar nu
prin acțiuni forțate cum ar fi micșorarea numărului de
clase la liceu, în speranța că tot mai mulți elevi se vor
îndrepta către această formă de învățământ.
Soluția pe care noi o vedem este ca acești elevi să
beneficieze de cazare și masă gratuite asigurate de la
bugetul de stat. Abandonul școlar are loc în special în
mediul rural și în comunitățile sărace unde copiii nu au
posibilitatea continuării studiilor. Dacă acești copii ar fi
atrași către învățământul profesional, abandonul școlar ar
scădea, iar în plus am putea reabilita cantinele și
internatele școlare ceea ce ar duce la crearea de noi locuri
de muncă.
La inițiativa FSLI s-a reușit ca în LEN să apară o
prevedere care se referă la această posibilitate de cazare și
masă gratuite, numai că în textul legii a apărut sintagma
„se poate”, iar prevederea nu a mai devenit obligatorie,
iar gratuitatea pentru casă și masa trebuie suportată de
bugetele locale sau Consiliile județene, ceea ce nu prea s-a
întâmplat. De aceea încercăm în momentul de față să
modificăm prevederea amintită astfel încât posibilitatea de
cazare și masa gratuite să fie fără echivoc, iar finanțarea și
formarea profesională să fie prevăzute și susținute de
bugetul MEN.”
Din luările la cuvânt s-au desprins idei interesante
de care sperăm ca decidenții de la nivelul MEN, prezenți în
sală, să țină cont și să nu ne mai bulverseze în organizarea
claselor de profesională și în luarea unor decizii nerealiste.
Ing. Cristian LAURAN
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În atenția membrilor SLI MM

Dobânda legală versus
dobânda penalizatoare
Unul dintre subiectele cele mai controversate
din ultima perioadă se referă la plata dobânzii legale
câștigată de Sindicatul Liber din Învățământ în instanță
pentru membri săi de sindicat.
În urma informațiilor primite din școli, prin
intermediul liderilor sindicali, până în acest moment,
am identificat 3 situații:
 În prima, unitățile de învățământ au calculat și
au achitat dobânda legală penalizatoare, conform
sentințelor judecătorești și a aplicației de calcul
întocmită și asumată de SLI MM.
 În a doua situație, pentru a se elucida, unitățile
de învățământ au solicitat Tribunalului Maramureș
clarificarea dispozitivului sentinței civile în sensul de a
se specifica clar dacă dobânda acordată este dobândă
penalizatoare. Există deja cereri soluționate, instanța
de judecată aducând, în toate, clarificarea că dobânda
acordată prin sentință este dobândă penalizatoare.
 În a treia situație identificată, sunt școli care au
calculat dobânda remuneratorie, valoare mai mică
decât dobânda penalizatoare, la recomandarea
departamentului de audit din cadrul ISJ MM, chiar

Deductibilitatea cotizației de sindicat
La solicitarea unor membri SLI MM reluăm
subiectul privind deductibilitatea cotizației de sindicat.
Așa cum am precizat și în numărul anterior, Ordinul
comun nr. 4576/230/2445/2011 (MENCS, MFP, MAI),
anexa 4, așa cum a fost modificat și completat prin
Ordinul nr. 4271/2012 și Ordinul nr. 5817/2012
permite reţinerea cotizaţiei sindicale prin aplicaţia
EDUSAL.
Astfel, pentru reținerea cotizației de sindicat pe
statul de plată – 1% din venitul brut, conform art. 24 din
Legea dialogului social nr. 62/2011 și art. 13 lit. d din
Statutul SLI MM – din programul de salarii EDUSAL
trebuie selectată opțiunea venit brut.
Conform art. 24 din Legea 62/ 2011 cotizaţia
plătită de membrii de sindicat este deductibilă în
cuantum de 1% din venitul brut realizat. Iar, art. 78 din
Codul fiscal prevede că „impozitul lunar se determină
astfel: prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de
calcul determinate ca diferenţă între venitul net din
salarii calculat prin deducerea din venitul brut a
contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni - şi
următoarele:

deducerea personală acordată pentru luna

dacă în sentința judecătorească nici măcar nu se face
referire la dobânda remuneratorie, dar fie este
menționată, în mod clar, în cuprinsul sentinței civile
sintagma „dobândă penalizatoare”, fie se face referire
la Deciziile ÎCCJ, obligatorii pentru instanțele
judecătorești din întreaga țară, care specifică în mod
clar că dobânda solicitată ca urmare a executării
eșalonate a diferențelor salariale este dobândă
penalizatoare.
Prin urmare, constatăm că oricât de mult am
explicat, argumentat și dovedit că dobânda obținută
prin hotărârile judecătorești SLI MM favorabile
membrilor noștri de sindicat este dobândă
penalizatoare, sunt unități școlare care nu au calculat
corect și care nici nu au formulat cerere pentru
lămurirea dispozitivului sentinței în scopul de a „se
acoperi” (exprimare a conducerii și departamentului
secretariat-contabilitate din aceste școli), prejudiciind
astfel membrii de sindicat de drepturile bănești
cuvenite, conform hotărârilor judecătorești.
La nivel național FSLI demarează procedura
acțiunii în contencios administrativ privind anularea
parțială a OMEN nr. 4004/2019 privind modul de
calcul a dobânzilor. SLI MM va trimite documentele
necesare pentru ca membri de sindicat nedreptățiți prin
calcularea incorectă a dobânzii remuneratorii și nu cea
penalizatoare să fie reprezentați.

respectivă;

cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;

contribuţiile la fondurile de pensii facultative;

primele de asigurare voluntară de sănătate”.

Prin urmare, din venitul brut realizat se scad
contribuțiile salariale, deducerea personală și
cuantumul cotizației de sindicat, rezultând baza de
calcul pentru stabilirea impozitului pe venit care are o
valoare mai mică și datorită deducerii cotizației
sindicale.
Conform legislației menționate, începând cu
luna iunie 2018, cotizația SLI MM se reține la venitul
brut realizat, în cuantum de 0,50%. Realizându-se
corect deductibilitatea, suma reținută pe stat de
plată (reprezentând cotizația sindicală) este
echivalentă cu suma reținută la o cotizație de 0,50%
din venitul net.
Menționăm că în componența venitului brut
realizat intră și sumele obținute, în baza unor hotărâri
judecătorești, în urma demersurilor în instanță a
SLI MM.
Consilier juridic, Mariana NUSZER-ȚÎNȚA
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O vizită în Ucraina anului 2019
Parteneriatul
Parteneriatul dintre Sindicatul Liber din Învăţământ
Maramureş şi Sindicatul Județean al Lucrătorilor din
Învățământ din Ivano Frankivsk din regiunea ucraineană
Ivano Frankivsk s-a încheiat în 2014, sub titulatura
proiectului Solidaritate sindicală transfrontalieră și a
însemnat până azi un schimb de experiență fertil, peste
așteptări, care a produs idei noi și îmbunătățiri ale
activității și pentru o parte și pentru cealaltă. Între
președinții celor două organizații, doamna Ioana Petreuș
și domnul Miroslav Haborak, există un vădit respect și
apreciere, iar referirea la schimburile efective de
experiență este amintită cu bucurie și mândrie de către
membrii celor două organizații care au avut ocazia să facă
parte din delegațiile care s-au deplasat fie în Maramureș,
fie în Ivano Frankivsk. Din start, scopul proiectului a fost
implicarea în programe transfrontaliere, consolidarea
solidarității sindicale în comunitățile de pe graniță,
promovarea experiențelor didactice dar și a obiceiurilor și
tradițiilor specifice fiecărei zone.
Am avut oportunitatea de a ajunge, alături de o parte a
Biroului Operativ SLI MM, la Ivano Frankivsk, la
jumătatea lunii mai a acestui an. Deși e vecina noastră de
la Nord, despre Ucraina cunoșteam, cum e și firesc poate,
doar niște clișee din manualul de istorie, din presă sau din
viul grai al celor care i-au trecut granița. Am plecat la
drum cu o oarecare strângere de inimă. Bună parte din
șoseaua spre regiunea vizată este indescriptibilă, chiar
pentru cei care am prins drumuri proaste la noi.
Atmosfera de la frontieră, soldații care patrulau de-a
lungul graniței de pe Tisa, ecourile războiului și legendele
despre sălbăticia cazacilor, alături de bogăția pădurilor
carpatine, mi-au creat impresia că am pășit într-o țară a
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zmeilor și căpcăunilor. Dincolo de șoselele desfundate,
curțile și așezările, prin ordine și cochetărie, aminteau de
disciplina și prosperitatea imperială, prezentă aici până
nu demult.
Toate aceste iluzii au fost spulberate atunci când am
ajuns la gazdele noastre, în Ivano Frankivsk. Ne-au
așteptat cu emoție și simplitate, ca pe o delegație de mare
importanță. Ne-au pus la masă și acolo am văzut ce
înseamnă spiritul ucrainian: belșug, prietenie, voie bună,
în ciuda tuturor problemelor dramatice care atârnă asupra
țării. La ucraineni toasturile sunt numărate și cu tematică:
de bun venit, pentru prietenie, pentru iubire, pentru
părinți, iar dacă vrei să îți meargă bine, bei paharul până la
fund. O anumită sobrietate și punctualitate austriacă au
caracterizat programul acestor zile, care s-a dizolvat doar
în impetuozitatea dansului, pornit în seara zilei a doua de
un ansamblu de dansatori liceeni, la Colomeea.

Cernăuțiul
Miezul acestei vizite ucrainene a fost Cernăuțiul,
localitate legendară pentru noi datorită anilor de formare
a poetului național Mihai Eminescu. De la Ivano
Frankivsk drumul e destul de lung, dar faptul că în 16 mai
(a treia joi a acestei luni) era Ziua Iei în Ucraina, a dat o
savoare deosebită călătoriei, căci la Colomeea, am
descins la Târgul de Ii. Aici am putut admira nenumărate
modele realizate de localnici, de la cele mai simple, până
la cele mai sofisticate, lucrate manual pe parcursul mai
multor luni din an. Ce suvenir mai expresiv poți lua cu
tine de undeva, dacă nu o astfel de bijuterie vestimentară?
În drumul spre cetatea gimnaziului eminescian, solia
băimăreană a intrat deja în spiritul locurilor.
Istoria acestor ținuturi din Nordul actualei granițe cu
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țara noastră are multe puncte comune cu cea a
Transilvaniei și a Bucovinei/ Moldovei noastre, fiind
marcată de specificul multicultural. Am ajuns cu emoție
la Cernăuți în miezul unei zile în care a plouat cu
obstinație, astfel încât plimbarea pe jos a fost aproape în
totalitate cenzurată. Am fost întâmpinați de
reprezentantul sindicatului din regiune Cernăuți, domnul
Bogdan, fost inspector școlar general și susținător al
școlilor românești, care nu a refuzat ideea unui posibil
parteneriat cu sindicatul din Maramureș. La Cernăuți am
poposit în trei locuri reprezentative pentru cultura
locului: Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych”,
care se vizitează cu ghid, asemeni oricărui obiectiv
turistic important, dar mai ales la două dintre instituțiile
de învățământ de prestigiu din localitate: Liceul nr.1
„Mihai Eminescu”, cu denumirea oficială
ucraineană Școala Generală cu ciclurile I-III din
Cernăuți, (cu predare în limba ucraineană, dar unde există
și o catedră de limba și literatura română) și la Gimnaziul
nr. 6 „Alexandru cel Bun”, o școală reprezentativă
românească din Regiunea Cernăuți, care înseamnă nu
numai educație în limba maternă, ci și un bastion al
culturii românești.
Universitatea cernăuțeană este un impresionant
edificiu arhitectural (astăzi inclus în Patrimoniul Mondial
UNESCO), realizat în secolul al XIX-lea, fiind destinată
inițial a fi reședință a mitropoliților Bucovinei și
Dalmației, ulterior fiind transformată în cetate a științelor
universitare (1956), dar păstrându-și însemnele
originare, printre care amintim biserica seminarială, în
care se oficiază și astăzi liturghiile, unde au dreptul de a fi
cununați gratuit atât studenții cât și profesorii instituției,
dar o singură dată. Ne-a impresionat atât jovialitatea
ghidului, cât și bogăția informațiilor transmise, dar și
ospitalitatea generalizată a oamenilor. Fiind Ziua Iei, în
incintă se derula și un festival al tradițiilor ucrainene,
astfel că am avut ocazia să admirăm diverse ținute, din
toate regiunile țării, purtate cu mândrie atât de tineri cât și
de maturi. De altfel, trebuie să menționez că și pe stradă
mai toată lumea purta în acea zi cu mândrie ia ucraineană.
Cernăuțiul ni s-a revelat astfel ca o cetate multiculturală
de înaltă ținută academică și morală, un loc în care istoria

a făcut să se perinde stăpânirile și etniile, fără a fi zguduită
de animozități, ci prin armonizarea diferențelor.
Cel mai emoționant moment a fost, cel puțin pentru
mine, acela în care am auzit rostite versurile eminesciene
în limba română, cu un pronunțat accent slav, de câțiva
superbi elevi ai Liceului
Eminescu. Deși nu este
un liceu românesc, aici
poetul este respectat ca
un patron spiritual
autentic, iar conducerea
face toate demersurile
pentru a conserva ceva
din atmosfera veche a
școlii imperiale, din care
s-a mai păstrat
mobilierul autentic de
cancelarie sau masiva
ușă de lemn de la intrare.
Comunitatea românească din Cernăuți, destul de
restrânsă ca număr azi, are 6 școli cu predare în limba
română, care beneficiază de o anumită autonomie
organizatorică în sensul alegerii programei și a creării
manualelor de studiu, dar și a unui ambient cât mai
prietenos și cald pentru elevi.
La gimnaziul nr. 6 „Alexandru cel Bun” am fost
primiți cu toată căldura, într-o clădire istorică din zonă
centrală a orașului, atât de profesori, cât și de micii elevi
care au ținut să ne arate cât de frumoși și de talentați sunt.
Directorul școlii, Ion Ignat ne-a vorbit despre istoria
școlii românești și despre dificultățile întâmpinate pentru
a obține numele actual, „Alexandru cel Bun” (fapt
realizat în 2017). Documentul în care se menționează
prima dată numele „Cernăuți” datează din vremea
domnitorului Alexandru cel Bun, un domnitor drag
poetului Eminescu. Sunt remarcabile parteneriatele cu
instituții școlare din România, cum ar fi cele din
Botoșani, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți,
Buzău sau Ploiești, dascălii arătându-se deschiși pentru
alte noi colaborări.
(continuare în pagina 7)
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Profesoara şi scriitoarea Daniela Sitar-Tăut
este „Scriitorul Anului 2019”

Vineri, 14 iunie a.c. la Primăria Baia Mare, în sala
„Europa”, a avut loc decernarea premiului „Scriitorul
Anului 2019” şi al „Marelui premiu pentru literatură”
precum şi titlul şi premiul pentru „Tânărul Scriitor”. Cele
două distincţii au fost acordate de către un Juriu format din:
primarul municipiului Baia Mare - Cătălin Cherecheş,
preşedinte; directorul revistei „Nord Literar” - prof. Săluc
Horvat; preşedintele Reprezentanţei USR Cluj, filiala
Maramureş - poetul Gheorghe Pârja; consilier municipal Maria Pop; vicepreşedintele Asociaţiei Scriitorilor şi
preşedintele Cenaclului Scriitorilor Maramureş - scriitoarea
Florica Bud şi consilierul municipal - Florin Creţ, şef

comisie buget-finanţe în cadrul Consiliului Local Baia
Mare.
Domnul Cătălin Cherecheş, după ce a felicitat acest
demers, a spus că „este o manifestare în care oamenii de
cultură trebuie să se prezinte cu ce au mai valoros” şi că pe
viitor îşi doreşte un „Târg de carte serios la Baia Mare”. În
acest sens, le va da tot sprijinul logistic şi financiar şi îi
sfătuieşte pe scriitorii băimăreni să realizeze şi o revistă
culturală a oraşului. A criticat managementul Bibliotecii
Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare, despre care a afirmat că
„numărul de oameni care frecventează această instituţie este
fals” şi că mai binevenită ar fi o bibliotecă on-line, ca asttfel
cititorii să poată intra mai uşor în posesia cărţilor dorite.
În cuvântul său domnul Săluc Horvat i-a mulţumit
primarului Cătălin Cherecheş pentru organizarea celei de-a
VIII-a ediţii a evenimentului cultural „Scriitorul Anului” şi
i-a reamintit primarului Cătălin Cherecheş faptul că
„scriitorii nu sunt prea vocali, cărţile lor, cu mici excepţii,
ajung greu pe piaţă iar un târg de carte la Baia Mare ar fi
binevenit”.
A urmat decernarea premiului „Scriitorul Anului
2019” doamnei dr. Daniela Sitar-Tăut, profesor de limba
română la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare,
având în vedere activitatea sa literară constând în publicarea
mai multor cărţi şi o bogată activitate publicistică, precum şi
promovarea valorilor culturale locale, promovarea
literaturii şi a valorilor locale în rândul elevilor prin
organizarea de întâlniri cu scriitorii, organizarea de
concursuri literare, simpozioane la nivel naţional.
Premiul „Tânăr scriitor” - Opera Omnia, a revenit
tinerei poete Diana Teodora Cozma. La această
nominalizare s-a avut în vedere debutul promiţător ca tânăr
poet în planul creaţiei literare (Amurg suspect),
perspectivele de a deveni un poet valoros. În momentul de
faţă este doctorandă la Facultatea de Litere a Centrului
Universitar „Nord” Baia Mare.
Au mai luat cuvântul Gheorghe Pârja, Florica Bud,
Terezia Filip, Delia Muntean, Alina Maria Nechita şi
Alexandru Peterliceanu.
Felicitări premiantelor şi organizatorilor acestui
eveniment care se apropie de ceas aniversar.
Gelu DRAGOȘ

În 31 mai 2019 la EUROSIND Ocna Șugatag a avut loc

Întrunirea semestrială a Colegiului Liderilor
ORDINEA DE ZI:
1.
Informare privind activitatea sindicală:
- activitate sindicală FSLI / SLI MM;
- activitate Departament juridic;
- activitate administrativă și de organizare;
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2.
Prezentare Raport Comisie Cenzori;
3.
Proiect de hotărâre privind Execuția bugetară;
4.
Proiect de hotărâre privind proiecția bugetară;
5.
Prezentare – Facilități pentru membri
SLIMM;
6.
Expunere – Activitate de formare FSLI și SLI
MM;
7.
Probleme curente.
Biroul Operativ

JURNAL sindical nr. 141-142, Iunie-Iulie 2019
(continuare din pagina 5)

Statutul social al dascălilor în Ucraina
Discuțiile oficiale din cadrul parteneria-tului
au avut loc la sediul organizației sindicale unde am
remarcat spațiile generoase pentru toate
departamentele activității, dar mai ales un colectiv
empatic și activ, dispus să se implice în toate
problemele din domeniu și să le rezolve cu
promptitudine. Chiar dacă leafa, comparativ cu a
noastră, este mai mică, puterea de cumpărare pare să
fie cam la același nivel, având în vedere costurile
traiului cotidian. Statutul dascălului în societate este
privilegiat și nu rămâne, ca la noi, la stadiul de
simplu slogan dintr-un text oficial. Dascălii înșiși își
cunosc valoarea și luptă fără rețineri pentru a-și
afirma punctul de vedere și a-și susține drepturile, ba
mai mult, societatea civilă fraternizează cu mișcările
lor de protest, care, nu de puțin ori, se derulează în
stradă și implică inclusiv blocarea unor artere
importante de circulație, până când autoritățile
înțeleg că trebuie să îi asculte.
Putem spune că în țara vecină sindicatul este
o importantă forță socială, fapt care la noi a fost
vulnerabilizat atât prin prevederile legislative, cât și
prin neasumarea de atitudine la nivel individual.
Privind în bucătăria internă a celorlalți vezi mai bine
ce ai putea îmbunătăți. De la ucraineni putem învăța
întâi de toate tăria morală în fața oricărui tip de
adversitate istorică, dragostea față de neamul și
cultura lor, responsabilita-tea plină de dăruire față de
generația fragedă care trebuie modelată în școală.
Naturalețea și simplitatea cu care își afirmă valorile,
setea de a trăi și a se bucura,
evidentă în ritmul alert, aproape
sălbatic al dansului. În viziunea lor
nu este loc pentru perspective
pesimiste, de aceea lupta e tenace și
continuă.
Relația celor două sindicate
este în ton cu cea de înfrățire a
comunității băimărene cu cea din
Ivano Frankivsk și are perspective
de creștere, mai ales datorită
faptului că, prin implicarea
conducerii sindicatului și a
domnului profesor Ferțadi Marian,
membru BO și formator SLI MM,
cel care a făcut posibilă și
comunicarea între cele două
delegații, s-a depus spre aprobare
u n p r o i e c t t r a n s f r o n t a l i e r.
Beneficiarii proiectului își propun
să promoveze schimbul de
experiență a dascălilor din cele

două țări în educarea copiilor ale căror familii au fost
dezbinate datorită fenomenului emigrației.
Le urăm succes celor implicați și o colaborare
cât mai benefică în viitor cu partenerii ucraineni!
Prof. Dana Monica CÂNDEA
Foto: Mihai PISUC
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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
Cumpărare carburanți auto
(negociat de FSLI)
Spălătorie auto
(spălat exterior)

2

SC MARA INTERNATIONAL
TOUR SRL

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

Servicii turistice

3

SC BUSOLA TRAVEL

Baia Mare,
Bd București, nr. 12/1
http://www.busolatravel.ro/

Servicii turistice
Pachete proprii

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

4

5

Agenția Gutâi - Baia Mare
B-dul Traian, Nr. 29
Telefon:0262-250692

6

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

GENERALI ASIGURĂRI

Baia Mare
Str. George Coșbuc, Nr. 11
Tel : 0262-227067

7

8

9

SC LIBRĂRIA
GEORGE COȘBUC SRL

SC TRIUMPH IMEX

Sighetu Marmației,
P-ta 1 Dcembrie 1918

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

Discount
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.

3-8%*
Acceptă tichete
de vacanță

10%

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

100%*
100%*
3,96%*
50-90%*
8,4%*
0,60-0,80%*

Servicii acordate în contract:
- posibilitate de cazare a membrilor SLI MM în centrele de
Pregătire Profesională BRD din Agapia, Predeal, Buziaş şi Bucureşti Tei
- 5% discount la plata serviciilor de cazare invitaţi pentru plata
efectuată cu cardul BRD;
- 5% discount la tarifele de cazare invitaţi practicate în centrele
amintite mai sus;
- Clienţii care îşi domiciliază salariul în cont BRD beneficiază
de costuri preferenţiale.

Asigurare privată de sănătate
Alte asigurări:
RCA, CASCO,
EUROCASA, TRAVEL FAMILY,
ACCIDENTE PERSOANE

50%*

Până la
(grup de minim
10 persoane)

5-15%*

•Asigurare facultativă locuințe
•Asigurare Tip Travel
•Asigurare persoane
•Alte asigurări: CASCO,
biciclete, răspundere civilă
față de terți

15%*
10%*
10%*
5%*

CĂRȚI
RECHIZITE
JUCĂRII

10%
15%
15%

Birotică,
papetărie,
Jucării și
produse
curățenie

5-10%*
*valabil și pentru membrii familiei
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în baza legitimației / cardului LUKOIL
Nr. Societăți comerciale
Crt. /persoane fizice autorizate

Adresa/ Telefon/
Website

Servicii acordate
în contract

10

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

11

CABINET STOMATOLOGIC
Dr. Ciarnau Daniela Adriana

B-dul Traian nr. 32/36
Baia Mare
Tel. 0262-250393

Servicii stomatologice

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

12

13

SYNEVO
Laborator și Centru de recoltare

B-dul București, Nr. 11/2
Tel:0262-220611
B-dul Republicii, nr. 14
Tel: 0362-803577
Str. Nicolae Iorga, nr. 1
Tel: 0262-250809

14

15

B-dul Republicii, nr. 2, C1., BM
0262/276196 0262/276201
https://www.synevo.ro/
www.medicover.com

SC NORD PHARM SRL

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

Discount

20%*
10%*

20%

1. Consultare inițială de specialitate Gratuit
2. Radiografii retroalveolare, panoramice,
20%
computer tomograf
3. Detartraj și periaj profesional Gratuit - 1 an
4. Reducere de la toate serviciile disponibile
5%
în clinica Dent Medica.
Analize medicale
Servicii de Asistență Medicală
Servicii de Diagnosticare

5-20%

Rame, lentile,

10%*

Ochelari, accesorii,
Consultații gratuite

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

16

TG. LIVIA FARM

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

Produse farmaceutice
- medicamente

17

ȘTEȚCU ELENA II

Moisei, nr. 625
(Izv. Dragoș)

Salon Coafor

15%

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

Salon înfrumuseţare

20%

Cursuri de arte marțiale,
Zumba fitness,
copii și adulți

40%*

18

19

20

STUDIO
BEATRICE

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

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

Produse IT
Service IT

0-15%

5%*
10%*
*valabil și pentru membrii familiei
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Facilități pentru membrii SLI MM în baza legitimației / cardului LUKOIL
Nr. Societăți comerciale
Crt. /persoane fizice autorizate

Adresa/ Telefon/
Website

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

21

Servicii acordate
în contract

Discount

Manoperă
Piese auto
Service auto
(toate mărcile
de autoturisme)

10%
5%*

Baia Mare,
B-dul Independentei, nr. 32

Lucrări service,
accesorii si piese

5%

Baia Mare,
Str. Horea, nr. 57 A

Inspecție
tehnică periodica

20%

Baia Mare,
str. Electrolizei, nr. 1H

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

16%*

Sighetu Marmației,
Str. George Coșbuc nr. 29A

Servicii de spălare auto

10%

MARCO TIM SRL

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

ITP
SERVICE AUTO

7%

27

I.I. URDA ILEANA

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

Comerţ
cu amănuntul
( Piese Auto )

7%

28

PIZZERIA NORI

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

Alimentaţie publică

10%

29

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
Catering

10%

Cursuri de dans,
copii și adulți

10%*

Antrenamente karate,
Kangoo jumps

10%

22

SC AUTOBECORO SRL

23

ITP AUTOMAR SRL

24

SC CLEAN WASH SRL

25

26

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

30

31
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CLUB SPORTIV TIGRUL

Târgu Lăpuș,
Str. Doinei nr. 44
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O zi specială într-o instituție de educație specială

În 10 mai a.c., la Casa de Cultură „Vasile Latiș”
din Târgu Lăpuș, într-o atmosferă de mare sărbătoare,
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă a sărbătorit
50 de ani de activitate neîntreruptă în Țara Lăpușului.
Alături de personalități marcante ale județului,
directori ai instituțiilor de învățământ de profil, de
colegi și inspectori școlari am avut ocazia să particip la
acest eveniment la invitația domnului director Sorin
Vatavului și a doamnei profesoare Nicoleta Ionescu.
Prezentă la eveniment, în calitate de reprezentant al
Sindicatului Liber din Învățământ Maramureș, doamna
profesoară Ioana Petreuș a adresat cuvinte de
mulțumire și de apreciere cadrelor didactice,
angajaților școlii și comunității locale. Totodată, în
semn de recunoștință, pentru toate generațiile de
profesori și de elevi de ieri, de azi și de mâine, i-a
înmânat domnului director prof. Sorin Vatavului o
diplomă de excelență din partea SLI MM. O diplomă
care să aducă aminte tuturor celor care își desfășoară
activitatea în Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
Târgu Lăpuș că reprezintă o școală importantă atât
comunitate și și pentru învățământul din Maramureș.
În rândurile de mai jos redăm o parte din discursul
doamnei președinte:
„O zi specială într-o instituție de educație
specială. Așa aș intitula această zi în care toți cei

prezenți ne-am întâlnit pentru a sărbători aniversarea
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu
Lăpuș. Fără îndoială că pentru orice comunitate sunt
foarte importante astfel de momente de sărbătoare. În
cazul de față ele sunt prilej de evocare a 50 de ani de
încercări, de reușite și de bucurii trăite împreună.
Ne exprimăm respectul și recunoștința față de
cadrele didactice, față de elevii care au studiat și
studiază în această instituție și față de părinții acestora.
Aceeași recunoștință o avem și față de de fondatorii
școlii. Nu trebuie să uităm că Țara Lăpușului a dat
județului, și nu numai, personalități marcante în
domeniul cultural și educațional. Pentru că
învățământul are nevoie de repere, iar profesia de
dascăl presupune dăruire și har, aceste personalități,
prin activitatea și cărțile lor, ne pot călăuzi pe noi cei
care ne-am asumat responsabilitatea educației
generațiilor tinere.
La mulți ani colegilor profesori, pentru că
dumneavoastră sunteți cei care dați prestigiul școlii!
La mulți ani elevilor, pentru că voi reprezentați
spiritul acestei școli!
La mulți ani Centrului Școlar pentru Educație
Incluzivă Târgu Lăpuș!”
Margareta ANDREICA, Consilier SLI MM
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Cerem Guvernului României să privească
cultura ca pe o valoare fără preț
Confederația
Sindicatelor Democratice
din România urmărește cu
îngrijorare măsura luată de
Guvernul României de
reducere a personalului
din instituțiile subordonate
Ministerului Culturii:
teatre, opere, operete, etc.
Solicităm Ministerului
Culturii începerea de îndată a unei analize privind
schemele de personal existente în instituțiile
subordonate. Acestea trebuie să poată susține
funcționarea instituțiilor și să asigure desfășurarea
actelor de cultură specifice lor.
Fără o astfel de analiză, orice reducere de
personal reprezintă un demers arbitrariu, inechitabil și
care pune în pericol funcționarea teatrelor, operelor,
operetelor, etc.

Cultura reprezintă o valoare națională
inestimabilă care susține păstrarea identității naționale,
promovarea României în lume, culturalizarea și
educarea cetățenilor.
Fără cultură există mai putină speranță,
civilizație și emoție.
Cerem Guvernului României să privească
cultura ca pe o valoare fără preț, din perspectiva
importanței ei și să nu o trateze ca pe o activitate
secundară.
Cultura trebuie susținută pentru a putea sa
bucure oamenii și să educe spiritul cetățenesc,
civismul, toleranța, solidaritatea și iubirea între
oameni.
Până la rezolvarea problemelor, în spiritul
logicii și al dreptății, Confederația Sindicatelor
Democratice din România se solidarizează cu mișcarea
dreaptă a actorilor, a tuturor oamenilor de cultură.
Departament Comunicare CSDR

OFERTA EUROSIND
În perioada 28.07-14.08.2019, Hotel EUROSIND din Ocna Șugatag este rezervat pentru membrii SLI MM.
Oferta include:
CAZARE (cu mic dejun inclus).
•
100 LEI CAMERA DUBLĂ
•
125 CAMERA TRIPLĂ
•
50 LEI/ LOC ÎN CAMERA DUBLĂ
MASA
Micul dejun va fi Bufet suedez între orele 08:00-10:00.
Prânzul și cina vor fi meniu sub formă de meniu fix,
iar înscrierile pentru masă se vor face dimineața la micul dejun:
•
Prânzul: Ciorbă, Fel de bază, desert – 24 lei
•
Cina: Fel de bază și desert – 18 lei
SE ACCEPTĂ ȘI TICHETE DE VACANȚĂ.
Solicitări pentru Rezervări se fac la adresa de mail: contact@flamingopension.ro.
Rezervarea se face în ordinea solicitărilor primite.
În speranta ca ne veti fi oaspeti, vă dorim toate cele bune!
Arina Harangus - Director Hotel Eurosind, tel. 0722757567
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