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Gabriela SCUTARU 

De aceeași 
parte a  
baricadei 
  
 E o zi cu totul specială 
pentru mine și chiar îmi face o 
deosebită plăcere să mă aflu aici, 
alături de dumneavoastră, de 
fiecare în parte. E și un moment de bilanț, și spunea domnul Leon-
te că nu facem neapărat bilanț, nu știu dacă e chiar așa… 
 Stau și mă gândesc, de când ne cunoaștem noi și lucrăm 
împreună, pentru mine a fost de cele mai multe ori un privilegiu, 
pentru că de fiecare dată, ne-am găsit de aceeași parte 

Constantin CERNICA 

Solidaritatea, 
calitate  
umană  
 
 De la început vă spun La 
mulți ani.  
 N-a fost ușor, dar nici 
greu, să ducem mai departe sin-
dicatul acesta înființat cu 124 de 
membrii.  
 Astăzi sunt peste 9000 ceea ce înseamnă că dumneavoas-
tră și colegii dumneavoastră ați înțeles că fără o solidaritate maxi-
mă nu puteți trece peste piedicile pe care actualii sau viitorii gu-
vernanți ni le vor crea.   

Giani LEONTE 

Mai uniți ca  
niciodată! 
 Î n 27 noiembrie 
2015, î n prezenț a unor invi-
țaț i de seama , am sa rba țoriț 
25 de ani! 25 de ani î n care 
am ca pa țaț experienț a  s i 
care ne dau imbold pențru 
î nca  250 de ani. 
 Dimensiunea pe care 

Alianț a Sindicațelor din Î nva ț a ma nț Suceava a ațins-o se 
dațoreaza  s i seniorilor mis ca rii sindicale sucevene, pen-
țru ca  ei, formațorii, au merițul principal ca  au s țiuț sa  
dezvolțe o acțivițațe sociala  țoțal diferița  de ceea ce exis-
ța î naințe de 1990. 

As adar, am porniț la drum î n ianuarie 1990 
ca nd domnii profesori Consțanțin Cernica î n Suceava, 
Virgil Bujdei î n Ra da uț i, Florențin Cauc î n Gura Humoru-
lui, Corneliu Zofoța  î n C-lung Moldovenesc, Mihai Luces-
cu î n Vațra Dornei s i Consțanțin Mațeiciuc î n Fa lțiceni, 
cu implicare s i devoțamenț, au semnaț cerțificațele de 
nas țere ale sindicațului nosțru.  
 Nu puțeam fi ceea ce sunțem asța zi fa ra  seniorii 
mis ca rii sindicale, personalița ț i puțernice care au dus 
greul s i au milițaț pențru drepțurile s i ințeresele lucra țo-
rilor din î nva ț a ma nțul sucevean, ca rora le aducem since-
re mulț umiri. 
 Consțaț ca  î n faț a noasțra  se configureaza  obiecți-
ve noi, realiza ri noi s i un alț echilibru de forț e pe scena 
confrunța rilor sociale. Daca  seniorii lupțau cu o clasa  
polițica  î n curs de sțrucțurare s i consolidare, noi lupța m 
asța zi cu o clasa  polițica , bine organizața , sțrucțuri gu-
vernamențale ințeresațe din ce î n ce mai puț in de pro-

Ioan ŢENŢ 

Mișcarea  
sindicală este 
pe mâini bune
  
 „Eu fac parte din generația 
domnului Costică, mai am trei luni și 
ies la pensie. Îmi aduc aminte de toți 
seniorii pe care i-a prezentat Giani aici, am fost colegi din 1990, 
când am pornit această căruță a sindicatului din România.  
 Provin din județul Bihor  și vă transmit salutul călduros al 
colegilor dumneavoastră din Bihor, iar pentru perioada 
următoare, vă doresc sărbători fericite, succese și multă 
sănătate întregii dumneavoastră familii.  

Simion HANCESCU 

Unificarea v-a  

făcut cei mai  

puternici 
  

 „Dragi bucovineni, stimați 
invitați, vă spun că am un senti-
ment amestecat de nostalgie și 
emoție, nostalgie pentru că am 
făcut liceul în județul Suceava între 
anii 1977 și 1981, am fost elev la 
liceul „Petru Rareș”, sunt bucovinean și am amintiri plăcute, 
multe… 

 Emoții am, pentru că este un eveniment deosebit, cel la 
care particip, sărbătoriți 25 de ani de la înființarea celui mai 
puternic sindicat din România în acest moment, trebuie să recu-
noaștem, și dacă privim în urmă, așa cum spunea și Giani, trebu-
ie să amintim de faptul că domnul Cernica a fost în comitetul de 
inițiativă, cel care a pregătit înființarea federației, care este cea 
mai puternică din România și trebuie să-i mulțumim pentru tot 
ce-a făcut, a fost și în conducerea federației ani mulți ca vicepre-
ședinte.  

 Așa cum spunea Giani, multe realizări s-au obținut în 
acești ani, realizări cu care pot fi scrise romane. 

 Putem spune că încheiem acest an cu rezultate bune, 
creșteri salariale obținute, și pentru că sunt incertitudini, ne mai 
întreabă oamenii dacă luăm această mărire de 15% ori n-o lu-
ăm. O luăm! Și încheiem acest an cu o creștere de 26,78% a sala-
riului pentru didactic și 27,8% pentru nedidactic, categorie care 
merită pe deplin, și n-am crezut că vom realiza acest lucru.  

 De asemenea un lucru extrem de important, și meritul 
este al Federației, este Ordinul semnat de ministrul Câmpeanu, 
chiar în data de 16 decembrie, cel cu reducerea numărului de 
comisii în școli. Știu că birocrația, din păcate sufocă sistemul de 
învățământ, și, în perioada imediat următoare, până la finele 
anului, veți vedea că în școli vor rămâne maxim 7 comisii, față 
de cele 40 pe care le avem acum.  Tot de la Federație, 

Liviu Marian POP 

Sunteți foarte 
buni,  
extraordinari 
de buni!   

  
 Stimați prieteni, 
dragi invitați, domnule 
președinte, mulțumesc în primul rând pentru invitație, 
mărturisesc că am luat foarte târziu decizia de a veni 
astăzi la dumneavoastră, exact la ora asta, la ora 10 
am convocată o întâlnire între mine și doi Pagina 3 
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Ion LUNGU,  
Primarul Municipiului Suceava 

Respect  
pentru școală 
  

 „Am venit în special din 

respect pentru școală, pentru 
dascăli și vreau să vă spun că am 
făcut  lucruri bune pentru școală. 
Sunt alături de dumneavoastră în 
acest moment aniversar și vă 
spun La mulți ani. O colaborare 

foarte bună am cu domnul profesor Leonte cu domnul profesor 
Irimia, suntem parteneri în proiectul „Spartachiada Profesorilor” și 
vrem să rămânem parteneri. 
 La mulți ani și vă doresc din inimă, succes!” 



blemațica î nva ț a ma nțului, 
de calițațea educaț ie s i de 
demnițațea dasca lului. 
 Fac parțe din gene-
raț ia ța na ra  s i o spun cu țoț 

respecțul faț a  de cei care au î nființ aț s i pa sțoriț sindica-
țele din Suceava, ca  î mpreuna  cu colegii mei nu va  vom 
dezama gi s i vom duce mai deparțe lupța dumneavoas-
țra . Î nțre generaț ii nu țrebuie sa  exisțe rupțuri ci țrebuie 
sa  exisțe conținuițațe. 
 Î n isțoria noasțra  de 25 se ani, sindicațele noasțre, 
au demaraț s i parțicipaț la țoațe acț iunile de amploare 
ale FSLÎ s i aici puțem menț iona marile greve î n sisțemul 
de î nva ț a ma nț preuniversițar, miținguri, picheța ri, nego-
cieri, acț iuni î n insțanț a , acț iuni care au dus la promova-
rea s i apa rarea drepțurilor membrilor de sindicaț, con-
sța nd î n ma riri salariale î n decursul țimpului s i salvarea 
a numeroase locuri de munca . 
 Î n ulțimii țrei ani, ASÎ Suceava se ma ndres țe cu o 
abordare vizionara  a problemațicii sindicale, cu țranspa-
renț a  î n luarea deciziilor, cu o maniera  de comunicare 
bazața  pe asculțare s i respecț pențru opinii. 
 Prin viziunea acțuala , ASÎ Suceava î s i propune nu 
doar sa  promoveze s i sa  apere drepțurile s i ințeresele 
membrilor de sindicaț, ci țoțodața  sa  demareze noi pro-
iecțe ce î i vizeaza  direcț pe salariaț ii din î nva ț a ma nțul 
preuniversițar sucevean. Î n acesț sens poț menț iona: 
gama exținsa  de ajuțoarele mațeriale acordațe, CAR - ul 
sindicațului, Concursul de î nțreceri sporțive 
„Sparțachiada Profesorilor”, Cenaclul lițerar al ASÎ Su-
ceava s i publicaț ia „Cuva nțul Sindicațului”, pe care asța zi 
am lansaț-o.  
 Alianț a Sindicațelor din Î nva ț a ma nț Suceava a fosț 
s i esțe preocupața  î n permanenț a  s i  de cres țerea calița -
ț ii î nva ț a ma nțului roma nesc. Salarizarea decența , modi-
ficarea programelor s colare s i corelarea oferței educaț i-
onale cu cerinț ele de pe piaț a muncii, depolițizarea func-
ț iilor de conducere din unița ț ile de î nva ț a ma nț sunț doar 
ca țeva ca i prin care se poațe î nfa pțui acesț dezideraț 
major. 

Sunțem convins i ca  prin eforțul nosțru susț inuț, 
acesțe neajunsuri vor fi rezolvațe s i vom reus i sa  reca pa -
ța m sțațuțul s i respecțul avuțe odața . 

Fără educație și oameni dedicați care să o 
facă, o națiune nu are valoare! 
 La cei 25 de ani de sindicalism î n î nva ț a ma nțul 
sucevean, ma  simț onoraț sa  fac parțe din aceasța  mare 
familie sindicala , iar ga ndul meu se î ndreapța  ca țre țoț i 
membrii de sindicaț, fos ți s i acțuali, ca rora le mulț umesc 
s i î i asigur de țoț sprijinul s i respecțul meu, ura ndu-le LA 
MULȚ Î ANÎ! 
 La mulț i ani ASÎ Suceava! 

 
Giani LEONTE 

Președinte ASI Suceava 

Mai uniți  
ca niciodată! 

Cristian PASCAL, consilier  
superior Instituția  
Prefectului Județul Suceava 
 

 „Într-adevăr e un 

moment emoționant, cu 
mulți dintre dumneavoastră 
mă cunosc, mai ales cu dom-
nul Cernica cu care am avut 
destule lupte prin Comisia 

de Dialog Social. Din partea 
conducerii Instituției Prefec-
tului, aveți doar urări de bine și la mulți ani! Singurul 
lucru pe care pot să vi-l spun este că liderul dumnea-

voastră de sindicat mi-a făcut creierul harcea-parcea, în 
ceea ce privește câștigarea drepturilor conform legislați-
ei, Chiar dacă-i mai bună sau mai rea, noi trebuie s-o 
aplicăm. Ideea este exact cum spunea și domnișoara Scu-

taru Gabriela, trebuie să găsim toate variantele cele mai 
bune, ca să soluționăm problemele dumneavoastră.  
 La mulți ani!” 

Constantin MĂRGINEANU, director CCD George Tofan  
Suceava 
 

 „Totdeauna îi spuneam 
domnului Cernica, noi ăștia, mă 
rog, directorii trebuie să fim de-o 
parte și sindicatul de partea cea-
laltă. Eu nu mă pot despărți de 
voi, doar știți, școală de directori 
nu a existat, eu tot timpul voi fi 
cu voi și acum în final pot să spun 
că am fost alături de dumnea-
voastră tot timpul și asta pot s-o 
confirme toți cei care mă cunosc, 
așa că dumneavoastră sunteți în 
inima mea.  
 La mulți ani!” 

Florentin CAUC, senior al mișcării sindicale sucevene 

  
 „După revoluție, am 

rămas cam orfani, nu știam 

încotro s-o luăm. Cineva trebuia 

să ia în brațe și învățământul. 

La Gura Humorului aveam mai 

multe probleme de  rezolvat, 

adică ni s-a blocat de către Ban-

ca din Câmpulung, tot ce aveam 

agonisit la sindicat. Cu chiu cu 

vai, am putut să deblocăm și am 

început să mai avem niște gân-

duri… Am venit să cumpărăm 

niște clădiri în Parcul Ariniș (ni s

-a spus că vrem să ne îmbogățim), să cumpărăm o clădire în 

Gura Humorului (s-a spus că vrea Cauc să-și cumpere încă o 

casă), deci a fost destul de greu. 

 Totuși, domnul Cernica este aici și ne-a ajutat, domnul 

fiind la nivel național, am fost și eu membru fondator al sindica-

tului și bineînțeles, cu chiu cu vai, am pus pe picioare un sindi-

cat, un C.A.R. al sindicatului din Gura Humorului, tot ne criticau 

că vrem să furăm de la sindicat. Ce să furăm de la școală, cretă 

și vreo mapă poate? 

 Acum ne mândrim că suntem o Alianță destul de mare în 

Suceava și avem mari speranțe în domnul președinte Giani Le-

onte. 

 Multă sănătate, tot ce vă doriți și la mulți ani!” 

Gheorghe SOLCAN, senior al 
mișcării sindicale  
sucevene 

 
„O constatare la 25 de ani.. 

 

 Atunci în ‘89 , 

când ne-am dorit o viață nouă,  

s-a produs cu siguranță,  

prima inflație în speranță!” 

Ion DEACONESCU, senior al 
mișcării sindicale  
sucevene 

  
 „Senior e un titlul care 
înnobilează. 
 Ca senior al mișcării 
sindicale, vă doresc și 
dumneavoastră, mult succes în 
activitatea de viitor, sărbători 
fericite și la mulți ani!” 

George Adrian PURCARU, pre-
ședinte Sindicatul Liber din 
Învățământ Bacău 
  

 „Permiteți-mi să vă 

transmit urările de bine, la mulți 

ani și felicitări din partea sindi-

caliștilor băcăuani.  

 Vă mulțumesc și la mulți 

ani încă o dată!” 

Gabriel PLOSCĂ,  
vicepreședinte FSLI,  
Președinte, Sindicatul Liber din 
Învățământ și Cercetare Științi-
fică Neamț   

 „Plăieșii din Neamț,  vă 
aduc salutul și respectul lor. 
Sindicatele din Suceava și din 
Neamț s-au închegat cam în 
aceeași vreme și au fost în per-
manență în luptă în prima linie a 
grupei  sindicale. Întotdeauna 
sindicatul din Suceava a fost 

puternic dar parcă acum este și mai puternic ca oricând și mă 
bucur să văd laolaltă Suceava, Gura Humorului, Rădăuți, Vatra 
Dornei, Câmpulung Moldovenesc și toți ceilalți. Vă felicit pentru 
tot ce-ați făcut de trei ani și ar fi bine să rămâneți tot așa, veți fi 
mai puternici cu siguranță.  

 Trebuie să ne exprimăm recunoștința, dumneavoastră, 
voi invitații, față de cei care au pornit sindicatele din județul 
Suceava, în același timp, această recunoștință, să ne gândim și la 
cei care vor păstori de-acum înainte sindicatul și să le dorim 
succes deplin. În ceea ce mă privește personal, permiteți-mi să-
mi arăt recunoștința unui om extrem de deosebit acestor locuri, 
un om înțelept, echilibrat, un om sensibil și care mie de foarte 
multe ori mi-a servit ca model, este vorba despre domnul profe-
sor Constantin Cernica.  

 La mulți ani!” 

Emil MOCIAN,  vicepreședinte FSLI,  președinte Uniunea Ju-
dețeană a Sindicatelor Libere 
Bistrița Năsăud 
 

 „Sărut mâna doamnelor 
și domnișoarelor, cu mare onoa-
re vă salut domnilor, stimați 
domnilor președinți, domnilor 
vicepreședinți, stimați colegi! 
Mulțumesc organizației sindica-
le din județul Suceava, pentru 
invitația și onoarea pe care mi-a 
făcut-o de a fi prezent în mijlocul 
dumneavoastră. Dat fiind faptul 
că suntem județe vecine, de fie-
care  dată am ținut relațiile 
foarte apropiate cu organizația 

sindicală a dumneavoastră. Îl felicit pe prietenul meu Costel, 
cum îi spun eu domnului Constantin Cernica, să-i dea Dumnezeu 
sănătate.  
 Sărbători fericite și toate cele bune!”   

Cu iluzia că suntem capabili să 
ducem solidaritatea, care e o 
calitate umană, până la limita ei 
maximă, vă doresc La mulți Ani! 
 

Prof. Constantin CERNICA,  
senior al mișcării  sindicale  

sucevene 

a baricadei, pentru că împreună, 
Inspectoratul Școlar și sindicatul, ne
-am străduit să facem tot ceea ce a 
fost posibil pentru respectul profesi-
ei didactice. Și dacă am reușit îm-
preună lucrul acesta, și dacă a noas-
tră colaborare a dat roade, cred că 
este cel mai important lucru acum, 

în ceas aniversar, de menționat. Eu vă doresc în continuare numai 
bine, să aveți parte de multe împliniri, de multe realizări, să fiți 
mândri și mulțumiți de ceea ce faceți, iar pentru mine personal, 
îmi doresc această colaborare să fie și mai frumoasă de-acum 
înainte.  
 La mulți ani! 

Gabriela SCUTARU, 
Inspector școlar general adjunct, ISJ Suceava 

Solidaritatea, 
calitate  
umană 

De aceeași 
parte a  
baricadei 

Laviniu LĂCUSTĂ președinte Uniunea Sindicatelor Libere din 
Învățământul Preuniversitar 
Iași 
 „Sunt deosebit de onorat 

să vă adresez mesajul Uniunii 

Sindicale Libere din Învățămân-

tul Preuniversitar Iași, un mesaj 

de stimă și apreciere pentru tot 

ceea ce ați făcut și pentru tot 

ceea ce veți face. Domnule preșe-

dinte, vă mulțumesc pentru invi-

tație încă o dată și vă urez multă 

sănătate și sărbători fericite.  

 La mulți ani!” 

Violeta AMARIEI, președinte  

Alianța Sindicală „Gh. Asachi” 

Iași 

 „Vă mulțumesc din suflet 

că m-ați invitat la această ani-

versare, din partea Alianței Sin-

dicale „Gh. Asachi” Iași, a colegi-

lor mei, vă dorim sănătate și un 

călduros La mulți ani!” 

Iacob BACIU, președinte Confede-
rația Sindicatelor Libere din Româ-
nia  
 „Dați-mi voie să vă urez 
dumneavoastră, copiilor dum-
neavoastră și tuturor celor din 
Suceava, organizației sindicale și 
celor care sunt în conducerea 
organizației, membrilor de sindi-
cat, în primul rând multă sănă-
tate, multă fericire, un Crăciun 
fericit și un an nou fericit, și vă 
iubesc mult!” 



a plecat o inițiativă preluată 
de prietenul și colegul nostru 
Liviu Marian Pop și sperăm că 
ea va fi transpusă în practică, 
și anume, o inițiativă prin care 
dorim să se confere statutul de 
Autoritate Publică pentru 
dascăli. Așa cum arată datele 

Ministerului Educației, sunt foarte multe acte de violență care se 
întâmplă în școli, multe neștiute în care multe victime sunt das-
căli, fie că aceste agresiuni fizice sau verbale vin din partea ele-
vilor sau chiar a părinților. Și am convingerea că acest demers 
va fi susținut și sunt convins că odată ce va intra și va deveni 
Lege, veți constata și vom constata că școala într-adevăr va 
deveni un mediu propice pentru act educațional de calitate.  

 Era cât pe ce să finalizăm anul 2015 cu legea salarizării 
pentru care m-am bătut, lege prin care am fi putut obține o creș-
tere medie de 100% pentru salariile din învățământ, plecând de 
la 2600 lei pentru un debutant, până aproximativ 6500 lei pen-
tru maximum de carieră. 

 Vedeți că lucrurile s-au complicat, nu am semnale prea 
bune, faptul că la Ministerul Finanțelor este o doamnă care a 
fost la Fondul Monetar, exact când guvernarea din 2010 ne-a 
tăiat salariile, și dacă vă mai amintiți în Parlament când a fost 
întrebată printre altele ce părere are că s-a întâmplat în timpul 
guvernării Boc, a spus că a făcut foarte bine ce a făcut  Boc cu 
acele tăieri salariale. 

 Avem și un alt demers, un acord pe care vrem să-l înche-
iem cu partidele politice, pentru că avem niște neîmpliniri, unele 
sunt chiar acorduri semnate în 2014, nu am rezolvat problema 
cu pensionarea înainte de împlinirea vârstei standard. Este de 
competența Parlamentului, de aceea vrem să încheiem un acord 
cu partidele politice, să se angajeze că ne vor sprijini să rezol-
văm și alte probleme, printre care și cea de care vă spuneam, 
pensionarea înainte de împlinirea vârstei standard. Am făcut 
demersul și către Președinție, și lucru îmbucurător, am fost invi-
tat la Cotroceni, am avut o discuție cu consilierul pe probleme de 
educație, acea adresă (NR: ca țre Pres edinț ie) a fost semnată de 
trei lideri, dar este interesant de ce am fost invitat doar eu, ca să 
aprofundez problemele pe care vreau să le discutăm.  

 Nu pot decât să mulțumesc sindicatului din Suceava, 
mulțumesc pentru demersul făcut în 2012, această unificare a 
făcut cel mai puternic sindicat din România, și mulțumesc tutu-
ror celor din conducerea sindicatului, liderilor de zonă, dumnea-
voastră care sunteți interfața între membrii de sindicat și con-
ducerea județeană, dumneavoastră trebuie să-i informați pe 
membri cu tot ce se întâmplă, cu bune și cu rele. Vreau să mulțu-
mesc sindicatului din Suceava, pentru tot ce a făcut pentru miș-
carea sindicală din România, pentru modul cum se zbate pentru 
membrii din județ. Dați-mi voie să înmânez o plachetă în semn 
de prețuire pentru Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava.  

 La mulți ani!” 

Prof. Simion Hancescu 

Președinte FSLI 

colegi de-ai mei în Ucraina, pe fond de transfrontalie-
re Maramureș, Suceava, Satu Mare și regiunile din 
Ucraina,  sunt 60 de milioane de euro pe care trebuie 
să le folosim pe această zonă, dar mi-am cerut scuze 
consulului nostru care participă astăzi acolo.  
 Am simțit nevoia să vin astăzi aici la dumnea-
voastră din mai multe motive: unul este cel legat de 
prietenia pe care am avut-o cu organizația dumnea-
voastră  în calitatea mea de fost președinte a Sindica-
tului Liber din Învățământ Maramureș, ne-a unit foar-
te mult, chiar îmi aduc aminte și de lucrurile mai puțin 
plăcute, cele cu calamitățile din 2010 de la Rădăuți, 
cele din 2011 când am stat trei săptămâni la dumnea-
voastră aici, neluând salarii aproape trei săptămâni 
dumneavoastră și Botoșani, delegat de federație, și 
multe altele care au trecut în fața Ministerului Educa-
ției, mitingul de la Iași și toate celelalte.  
 Dar n-am venit aici să facem analiza lucrurilor 
bune sau mai puțin bune, deși poate seniorii ar trebui 
să o facă, să ne spună și domnul Cernica și ceilalți co-
legi, Nelu Țenț care a spus că mai are trei luni și iese la 
pensie, dacă așa și-au imaginat acum 25 de ani mișca-
rea sindicală, dacă atunci în ’90 când au făcut-o, așa s
-au gândit că peste 25 de ani va arăta sindicatul în 
România. Iar dacă lucrurile au stat așa e foarte bine, 
dacă nu, să dea sfaturi tinerilor lideri pentru următorii 
25 de ani să nu se mai facă greșelile pe care le-au fă-
cut. Ar fi ideal să se facă această analiză, și acum trec 
în poziția omului politic. 
 Sunteți foarte buni, extraordinari de buni, ne-
maipomeniți! Vreau să vă mărturisesc că marea majo-
ritate a inițiativelor mele legislative și ale colegilor 
mei, au plecat de la expertiza CSDR și a FSLI. Proiecte-
le de legi, patru, cinci la număr, cu Legea Dialogului 
Social, cu Legea Educației, pe ultima care a spus-o 
domnul Hancescu, sunt inițiative făcute de dumnea-
voastră prin experții pe care i-ați avut la federație, îi 
aveți la federație, la confederație, și eu cred că aici noi 
trebuie să ne concentrăm. Ați obținut anul acesta 
27%, aproape 28%, fără să faceți nici o formă de pro-
test, doar că ați stat la masă și ați încheiat un acord 
cu Guvernul României.  
 Aveți cea mai mare creștere salarială din ultimii 
10 ani de zile fără nici o zi de protest. Repet, fără nici 
o zi de protest. Asta înseamnă că aveți capacitatea de 

negociere foarte bună. 
Evident că nu s-au ter-
minat toate probleme-
le.  
 Avem multe de 
făcut împreună. De ace-
ea depinde foarte mult 
de profesionalismul 
dumneavoastră, de pu-
terea de negociere, mai ales că și CSDR și FSLI, sunt 
două instituții respectate la nivelul Guvernului și Par-
lamentului. Astăzi, m-am bucurat să văd că și la nive-
lul Administrației Prezidențiale. Dacă din trei federații 
care înaintează un document la Administrația Prezi-
dențială invită doar o singură federație la discuții sau 
președintele unei singure federații, e un semnal clar 
de respect și de recunoaștere.  
 Sunteți cea mai mare structură sindicală din 
România, cea mai mare, cea mai puternică, cea mai 
profesionistă, doar trebuie să vă folosiți eficient ener-
gia, însă greul cade pe dumneavoastră, pe cei din sa-
lă. Și de ce vă spun lucrul acesta, pentru că descentra-
lizarea vă trimite mai mult pe dumneavoastră să ne-
gociați. Astăzi, FSLI negociază la nivelul ministerului. 
Este foarte greu, dar mijloacele moderne vă ajută 
foarte mult. Cu cât veți fi dumneavoastră mai bine 
formați, cu atât va fi mai ușor de negociat. M-aș bu-
cura alături de dumneavoastră dacă ați avea creșteri 
salariale an de an, ar fi ideal să avem măcar în urmă-
torii 4-5 ani de zile, și atunci cu siguranță vom putea 
rezolva mult mai multe lucruri pentru elevi și pentru 
societate.  
 Vă doresc din toată inima mult succes în tot 
ceea ce faceți, vă puteți baza pe mine la maxim din 
punctul acesta de vedere, sunt un om al școlii, sunt un 
produs al școlii sindicale, fără dumneavoastră și fără 
colegii dumneavoastră nu aș fi ajuns nici în Guvern și 
nici în Parlament. Nu înseamnă că voi fi o viață acolo, 
dar cu siguranță voi fi o viață profesor de matematică 
la liceul la care sunt astăzi la Baia Mare.  
 Din semestrul doi voi fi membru FSLI, ca să vadă 
lumea clar că sunt alături de dumneavoastră, redevin 
sindicalist. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru invita-
ție, felicitări și mult succes pentru tot ceea ce 
faceți!”  

Liviu Marian POP, 
Senator, Parlamentul României 

Ioan NAROȘI, vicepreședinte 

Confederația Sindicatelor  

Democratice din România 
  

 „Vreau să vă adresez 

câteva cuvinte, vreau doar să vă 

spun că sunt foarte onorat și 

fericit că particip alături de 

dumneavoastră la acest eveni-

ment important, să vă doresc la 

mulți ani în primul rând, dum-

neavoastră și organizației dum-

neavoastră, să felicit conducerea Alianței Sindicatelor din Învă-

țământ Suceava, lucrurile bune pe care le fac în fiecare zi și să 

vă doresc de Ziua Națională a României să aveți o zi fericită și să 

fiți mândri că sunteți români. La mulți ani de Anul nou, sărbă-

tori fericite de Crăciun!” 

Unificarea v-a  

făcut cei mai  

puternici 

Sunteți foarte 
buni,  

extraordinari 

de buni!  

Gheorghe GRECU, Președinte 
Federația Sindicatelor din In-
dustria Ușoară  
 

 „Eu vă doresc la mulți 

ani, multă sănătate, sunt din alt 

sector de activitate dar în cadrul 

mișcării sindicale trebuie să 

existe solidaritate, unitate, la 

toate categoriile de salariați.” 

Gabriela GRIGORE 

Secretar general, Sindicatul 

Liber din Învățământ și  

Cercetare Neamț 

Radu Cătălin HORA 

Vicepreședinte, Sindicatul 

Liber din Învățământ Bihor 

Claudia DUMA 

Vicepreședinte, Sindicatul 

Învățământ Alba 

Ion ZOICAN 

Președinte Uniunea  

Sindicatelor din Învăță-

mânt Mehedinți 

Ramona MANGU, 
Președinte Sindicatul din 
Învățământ Ilfov 

Sorin ŢIPLEA 

Președinte Uniunea  

Sindicatelor „Didactica” 

Vaslui 

Ioana PETREUȘ 

Președinte Sindicatul Liber 

din Învățământ Maramureș 

Ionel HOCIUNG  

Vicepreședinte, Sindicatul 

Liber din Învățământ și  

Cercetare Neamț 

Suntem cu voi! La mulți ani!Suntem cu voi! La mulți ani!Suntem cu voi! La mulți ani!   

 Am uitat ceva să vă spun. Să știți 
că în federație sunt deja foarte mulți 
lideri tineri, vă rog să aveți încredere în 
ceea ce vă spun. Mișcarea sindicală este 
pe mâini bune, chiar dacă plecăm noi. 
Continuitatea este asigurată, sunt oa-
meni foarte dinamici, foarte pricepuți, 
au învățat repede, adică mai bine zis au 
furat meseria.”  

Prof. Ioan Țent 
Prim vicepreședinte FSLI 

Mișcarea  
sindicală  
este pe 
mâini  
bune 



Î naințe de î ncepuțul unui an nou cred ca , de 
obicei, esțe normal sa  î nțoarcem o privire spre anul 
care țocmai se î ncheie. Puțem afirma ca  am parcurs 
o perioada  marcața  de confrunța ri s i schimba ri î n 
viaț a polițica , cu promisiuni onorațe dar s i neonora-
țe faț a  de sisțemul î nva ț a ma nțului, fapț ce denoța  o 
lipsa  de omogenițațe s i mai ales, o lipsa  de viziune 
coerența  s i unițara  pențru reformarea î nțregului 
sisțem. 

Î n anul 2015, priorițațea numa rul 1 a Alian-
ț ei Sindicațelor din Î nva ț a ma nț Suceava a fosț redre-
sarea sițuaț iei umilițoare î n care se ga ses țe persona-
lul nedidacțic, dațorița  salariza rii mizerabile. Î n s e-
dinț a Biroului Execuțiv al ASÎ Suceava, din dața de 
30 ianuarie, am  hoța ra ț ca personalul nedidacțic din 
județ  sa  primeasca  un ajuțor mațerial î naințea sa r-
ba țorilor de Pas ți. Ne-am ț inuț de cuva nț s i am acor-
daț personalului nedidacțic țichețe cadou î n valoare 
de 53.000 lei.  

Eforțurile noasțre legațe de cres țerile salari-
ale au daț roade s i puțem afirma ca  am reus iț cea 
mai mare cres țere salariala  pențru personalul nedi-
dacțic din 1990 pa na  î n prezenț, adica  27%. S i per-
sonalul didacțic s i didacțic-auxiliar beneficiaza  de o 
cres țere salariala  semnificațiva , chiar daca , ețapizaț 
obț inuța , de 25%. Prin acesțe ma riri salariale am 
demonsțraț unițațe s i capacițațe de negociere pen-
țru ca  ele au fosț obț inuțe fa ra  nici ma car o zi de 
proțesțe.  

O sițuaț ie inedița  a apa ruț î n luna iunie a 
anului care țocmai se î ncheie, la Ra da uț i, unde Pri-
marul a fosț suspendaț iar Consiliul local dizolvaț. 
Aceasța ar fi î nsemnaț ca personalul din educaț ie sa  

nu-s i poața  î ncasa salariul pențru ulțimele doua  luni 
ale anului, inclusiv sumele cuvenițe din senținț ele 
judeca țores ți. Î n nenuma rațe ra nduri, problema din 
Municipiul Ra da uț i a fosț adusa  la cunos ținț a Însți-
țuț iei Prefecțului, la cunos ținț a Minisțerului Finanț e-
lor Publice, a Minisțerului Muncii, Familiei, Proțecț i-
ei Sociale s i Persoanelor Va rsțnice s i a Minisțerului 
Educaț iei s i Cerceța rii S țiinț ifice. S i aici eforțul nos-
țru a fosț unul de succes pențru ca  sițuaț ia a fosț de-
blocața  la î ncepuțul lunii ocțombrie. 

Ordinul de minisțru nr. 4995/2015, privind 
sțabilirea crițeriilor de normare a posțurilor din ca-
țegoria didacțic-auxiliar s i nedidacțic din î nva ț a -
ma nțul preuniversițar de sțaț a creaț, jusțificaț, agi-
țaț ie s i nemulț umiri î n ra ndul membrilor nos țri de 
sindicaț. Federaț ia Sindicațelor din Î nva ț a ma nț, fe-
deraț ie la care esțe afiliața  s i Alianț a Sindicațelor din 
Î nva ț a ma nț Suceava, a solicițaț rețragerea acesțui 
ordin. Demersul nosțru s-a concrețizaț pențru ca  î n 
dața de 7 sepțembrie, minisțrul de ațunci, Sorin 
Ca mpeanu a luaț decizia de a rețrage Ordinul. ASÎ 
Suceava a realizaț prima analiza  a sițuaț iei normați-
velor din județ ul Suceava, puncțual pe fiecare unița-
țe s colara , pențru a fi prega țiț i î n evențualițațea re-
punerii pe țapeț a acesțui ordin, asțfel î nca ț NÎCÎUN 

angajaț sa  nu fie disponibilizaț sau sa  i se aplice frac-
ț iuni de norma  

Î n nenuma rațe ra nduri, cu diferițe ocazii am 
crițicaț birocrațizarea 
excesiva  a sisțemului de 
î nva ț a ma nț s i am ceruț 
diminuarea ei. Î n dața de 
16 noiembrie  a fosț sem-
naț Ordinul care prevede 
diminuarea numa rului 
comisiilor permanențe 
din unița ț ile de î nva ț a -
ma nț preuniversițar la 
s apțe. 

Un evenimenț is-
țoric pențru Alianț a Sindi-
cațelor din Î nva ț a ma nț 
Suceava s-a desfa s uraț î n 
perioada 23 – 27 iulie 
2015, pențru ca  am primiț prima vizița  a unei dele-
gaț ii sțra ine la Suceava, î n țoața  isțoria de 25 de ani 
a sindicațului nosțru. Vizița delegaț ilor Uniunii Sin-
dicațelor din Î nva ț a ma nț s i Cercețare din Egipț s-a 
î nscris î n conțexțul mai amplu al unui parțeneriaț pe 
țermen lung, definiț prin Acordul Cadru de Parteneri-
at semnaț de pres edinț ii celor doua  organizaț ii (dl. 
Simion HANCESCU s i dl. Hesham RADWAN), la Cai-
ro, î n 25 ocțombrie 2014. Ne dorim ca sindicalis ți 
suceveni, membri ai ASÎ Suceava, sa  aiba  conțacț cu 
sindicalis ți egipțeni, sa  avem schimburi de idei, sa  
ne cunoas țem specificul s i sa  î nva ț a m î mpreuna  de-
spre noi. 

Deveniț țradiț ie, am conținuaț proiecțul 
„Sparțachiada Profesori-
lor”, cu ediț ia a ÎÎÎ-a, ac-
ț iune unica  pe plan naț i-
onal care a avuț un larg 
ecou î n ra ndul parțici-
panț ilor, dar s i a mijloa-
celor media din județ  s i 
la nivelul ț a rii. Sunțem 
ma ndri ca  sunțem pro-
moțorii unui evenimenț 
de succes! 
 Venind î n î nța mpi-
narea slujițorilor s colii, 
care, î n afara orelor de la 
clasa , doresc sa -s i expri-
me ga ndurile î n scris, 

am î nființ aț, î n 28 marție 2015, Cenaclul lițerar al 
Alianț ei Sindicațelor din Î nva ț a ma nț Suceava. Spe-
ra m ca  el va deveni o noua  voce î n peisajul lițerar 
sucevean s i ca  va avea un ecou deosebiț pențru iubi-
țorii cuva nțului.   

O consțanța  a anului 
2015 a fosț ințervenț iile s i 
apariț iile î n presa , țeleviziu-
ne, radio, î n cadrul Reuniuni-
lor manageriale î n care am 
expus problemațica î nva ț a -
ma nțului roma nesc cera nd 
eliminarea finanț a rii per elev, 
sțabilirea unui țraseu al fi-
nanț a rii care sa  nu depinda  
de adminisțraț ia locala , depo-
lițizarea î nva ț a ma nțului, or-
ganizarea concursurilor pen-
țru ocuparea funcț iilor de 
direcțor s i direcțori adjuncț i, 
debirocrațizarea educaț iei, corelarea programelor 
s colare cu cerinț ele de pe piaț a muncii s i respecța-
rea demnița ț ii de dasca l. 

Semnarea Conțracțului Colecțiv de Munca  la 
nivelului fieca rei unița ț i s colare a fosț o priorițațe î n 
anul 2015. Pențru a veni î n sprijinul direcțorilor s i 
liderilor de sindicaț din unița ț ile s colare, ASÎ Sucea-
va a țrimis î n s coli sețul de documențe care țrebuie 
î nțocmițe pențru a avea un CCM î n fiecare s coala . 

Un alț lucru de amințiț esțe fapțul ca  î n Co-

misia Parițara  de pe la nga  Înspecțorațul S colar Jude-
ț ean Suceava am reus iț sa  punem î n discuț ie î n CA 
din fiecare unițațe s colara , acordarea sporului de 
docțoraț. 

S i anul acesța, oferța de bilețe s i țrațamenț s-
a dovediț ațracțiva  pențru ca au fosț cereri cu apro-
ximațiv 10% mai mulțe faț a  de anul 2014. 

Î n cea mai mare parțe, am reus iț sa  unifor-
miza m î n î nțreg județ ul suma acordața , din parțea 

sindicațului, ca ajuțor mațerial la nevoie. Mai sunț 
unele sițuaț ii care ni le-am propus sa  le rezolva m ca ț 
mai repede î n anul care vine. Gama exținsa  s i valoa-
rea ajuțoarelor mațeriale pe care le acorda m sunț 
prințre cele mai mari din ț ara . 

Î n 27 noiembrie, î n prezența unor invițaț i de 
seama  s i î nțr-o ațmosfera  calda , am sa rba țoriț 25 de 
ani de sindicalism î n î nva ț a ma nțul sucevean! 25 de 
ani î n care am ca pa țaț experienț a  s i care ne dau im-
bold pențru î nca  250 de ani. Sunțem mai uniț i ca 
niciodața ! Dimensiunea pe care Alianț a Sindicațelor 
din Î nva ț a ma nț Suceava a ațins-o se dațoreaza  s i-
 seniorilor mis ca rii sindicale sucevene, pențru ca  ei, 
formațorii, au merițul principal ca  au s țiuț sa  dezvol-
țe o acțivițațe sociala  țoțal diferița  de ceea ce exisța 
î naințe de 1990. La acesț ceas aniversar, am lansaț 
prima publicaț ie din isțoria î nva ț a ma nțului suce-
vean: Cuva nțul Sindicațului. Esțe o publicaț ie cu 
ÎSSN, lunara  de informare s i opinie sindicala , dar 
care poațe fi folosița  de colegii nos țri care doresc sa -
s i faca  publice creaț iile. 

Un demers î nțreprins de FSLÎ, î nsa  nefinali-
zaț, se refera  la legea salariza rii, prin care oamenii 
s colii ar fi obț inuț o cres țere salariala  de 100%, es a-
lonața  pe o perioada  de pațru ani, pornind de la 
2.600 de lei pențru un profesor debuțanț s i ajun-
ga nd la 6.500 la final de cariera . 
Î n finalul anului 2015, lucrurile s-au complicaț s i 
Legea salariza rii a fosț abandonața  s i de aceea cre-
dem ca  ea țrebuie sa  devina  priorițațea numa rul 1 a 
ASÎ Suceava s i FSLÎ. 

Desigur ca  ar mai fi mulțe de spus, probleme 
î n î nva ț a ma nț sunț mulțe s i greu de rezolvaț, dar 
î mpreuna  s i numai î mpreuna , vom reus i î n anul care 

vine sa  mai facem ca ț iva pas i î n rezolvarea doleanț e-
lor noasțre. 

Privind cu opțimism s i speranț a  la anul ce 
vine, Alianț a Sindicațelor din Î nva ț a ma nț Suceava va  
dores țe mulț succes î n munca nobila  de educare a 
ținerei generaț ii, î mpliniri personale s i familiale, sa -
na țațe s i prosperițațe.  

LA MULȚ Î ANÎ! 
Giani LEONTE,  

Președinte ASI Suceava 
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