
Publicație lunară editată de Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava 

Mai uniți ca niciodată! 

Anul I, numărul 1, noiembrie 2015  ISSN 2458-0090, ISSN-L 2458-0090 

Sindicat în  
vremuri tulburi 
 
După evenimentele tulburi 
de după 1989 salariații din 
învățământ la fel ca și cei 
din alte domenii de activita-
te, au simțit nevoia de a 
participa activ și constructiv 
la desfășurarea întregii acti-

vități de învățământ, de a asigura cadrul specific des-
fășurării activităților sociale, de a participa direct la 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și de 

Arc peste timp! 
 

Era ianuarie 1990. La telefonul 
cu manivelă, la școlile din zona 
Rădăuți se primește o notă 
telefonică prin care se anunța 
o ședință la Liceul Industrial Nr. 
1 Rădăuți, pentru o discuție pe 
tema înființării unui sindicat, 
care să reprezinte strict intere-
sele învățământului. În data de 
25 ianuarie, are loc această 

ședință și se constată, spre surprinderea multora, că lipsesc 
câteva școli, restul toate având reprezentanți.  
Profesorul Virgil Bujdei, explica tuturor, scopul 

La ceas 

aniversar 

 

 Am pornit la 

drum î n 23 ianua-

rie 1990 ca nd 

domnul profesor 

Constantin Cernica 

a î nfiint at 

Sindicatul Liber 

Î nva t a ma nt 

Municipiul ș i Zona 

Suceava. Istoria 

dovedes te ca  din 

1990 pa na  î n pre-

zent, suntem unul 

dintre cele mai puternice sindicate din t ara , fiind 

unul dintre membrii fondatori ai Federat iei Sindi-

catelor Libere din I nva t a ma nt. 

 Aliant a Sindicatelor din I nva t a ma nt Suceava, 

este noua denumire a Sindicatului Judet ean I nva t a -

ma nt „Spiru Haret” Suceava. I n urma reorganiza rii 

juridice declans ate î n aprilie 2011, grupele sindica-

le componente, s i-au doba ndit personalitatea juri-

dica  la judeca toriile zonale, iar Sindicatul Judet ean 

I nva t a ma nt „Spiru Haret” Suceava s i-a schimbat 

denumirea î n Aliant a Sindicatelor din  I n-

O, tempora… 
 

 În acel an, de înce-
put, eram tineri, 
trimbulinzi şi inocenţi. 
Eram atât de plini de 
entuziasm, încât numai 
naivitatea putea fi mai 
puternică. 
 Şi totuşi, am înce-
put. Am creat primele 
sindicate locale, firave, şi le-am zis libere. (Mult mai 
târziu am aflat cât de.) Timpul era confuz, era revo-
luţionar cu mitinguri şi contramitinguri, cu suspici-
uni, îndoieli, regrupări şi speranţe. În fieca-

Un sfert de 

veac pe  

baricadele 

luptei 

sindicale 
 

La ceas aniversar, Aliant a 

Sindicatelor din 

Î nva t a ma nt Suceava, continua  ceea ce au î nceput, 

î n ianuarie 1990, Sindicatul Liber Î nva t a ma nt 

Municipiul ș i Zona Suceava, Sindicatul Liber ș i 

Îndependent ”Bucovina” al Î nva t a ma ntului din Zo-

na Ra da ut i, Sindicatul Liber din Î nva t a ma nt Zona C

-lung Moldoveneșc, Sindicatul Î nva t a ma nt - Zona 

Vatra Dornei, Sindicatul Liber ș i Îndependent din 

Î nva t a ma nt - Zona Gura Humorului. Am î mplinit un 

șfert de veac de șindicalișm î n î nva t a ma ntul 

șucevean, ș i trebuie șa  facem geștul moral de a 

privi cu admirat ie ș i reșpect î n urma  ș i șa  ne 

exprima m recunoș tint a fat a  de cei care au puș 

bazele aceștor șindicate. Domniile lor au î nt eleș ca  

o democrat ie adeva rata , ește de neconceput fa ra  

exiștent a unor șindicate independente, 
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Gânduri la  
Aniversare… 
„Principalul obiectiv în viață și 
în muncă este să devii altcineva 
decât ai fost la început”  
Michel Foucault 
 

 Astăzi, la 25 de ani de 
la crearea sindicatelor libere 
din învățământ, pot privi 

retrospectiv și evalua efortul a zeci de mii de dascăli și 
a câtorva sute de lideri care au visat, au acționat și au 
reușit să pună bazele și să dezvolte cea mai numeroa-
să și puternică structură sindicală din Româ- Pagina 4 
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Mereu  
alături 
de voi 
  
 Chiar daca  oficial nu 
mai fac parte din FSLI,  nu 
pot da uita rii familia care m-
a format. As a cum am afir-
mat de nenuma rate ori sunt 
produsul sindicatului s i ma  

ma ndresc cu asta. 
 Voi ra ma ne acelas i sindicalist, cu ace-
leas i convingeri, care va continua sa  
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va t a ma nt Suceava, î n baza 

hota ra rii judeca tores ti nr. 

2366 din 22 noiembrie 2011, 

data  de Tribunalul Suceava. 

Aliant a Sindicatelor 

din I nva t a ma nt Suceava este continuatorul de 

drept al  Sindicatului Judet ean I nva t a ma nt „Spiru 

Haret” Suceava. 

 Aliant a noastra  difera  prin diversitatea unita -

t ilor s colare care sunt afiliate (gra dinit e, s coli, licee, 

centre s colare, Casa Corpului Didactic, Cluburi 

sportive, Seminar teologic, Inspectoratul S colar, 

S coala  Postliceala , Centrul Judet ean de Resurse s i 

Asistent a  Educat ionala ). 

 ASI Suceava a demarat s i participat la toate 

act iunile de amploare ale FSLI s i aici putem ment io-

na marile greve î n sistemul de î nva t a ma nt preuni-

versitar, mitinguri, picheta ri, negocieri, act iuni î n 

instant a , act iuni care au dus la promovarea s i apa -

rarea drepturilor membrilor de sindicat, consta nd 

î n ma riri salariale î n decursul timpului, salvarea a 

numeroase locuri de munca , propuneri legislative.  

 Nu puteam fi ceea ce suntem asta zi fa ra  seni-

orii mis ca rii sindicale, personalita t i puternice care 

au dus greul s i au militat pentru drepturile s i inte-

resele lucra torilor din î nva t a ma ntul sucevean, ca -

rora le aducem sincere mult umiri. 

 I n ultimii trei ani, ASI Suceava se ma ndres te 

cu o abordare vizionara  a problematicii sindicale, 

cu transparent a  î n luarea deciziilor, cu o maniera  

de comunicare bazata  pe ascultare activa  s i respect 

pentru opinii, î n vederea solut iona rii unor proble-

me de natura  profesionala , salariala  s i de ocupare a 

locurilor de munca . 

 Prin viziunea actuala , ASI Suceava î s i propu-

ne nu doar sa  promoveze s i sa  apere drepturile s i 

interesele membrilor de sindicat, ci totodata  sa  de-

mareze noi proiecte ce î i vizeaza  direct pe lucra torii 

din î nva t a ma ntul sucevean. I n acest sens pot ment i-

ona: gama extinsa  de ajutoarele materiale acordate, 

CAR - ul sindicatului, Concursul de î ntreceri sporti-

ve „Spartachiada profesorilor”, Cenaclul literar al 

ASI Suceava. Evident ca  ne propunem ca, pe la nga  

î mbuna ta t irea activita t ii organizatorice s i a dialo-

gului cu partenerii sociali, sa  dezvolta m s i alte di-

mensiuni specifice muncii s i activita t ii organizat ii-

lor profesionale care sa  duca  la realizarea unei coe-

ziuni mai puternice. 

 Aliant a Sindicatelor din I nva t a ma nt Suceava 

a fost s i este preocupata  î n permanent a  s i  de cres -

terea calita t ii î nva t a ma ntului roma nesc. Salarizarea 

decenta , modificarea programelor s colare s i corela-

rea ofertei educat ionale cu cerint ele de pe piat a 

muncii, depolitizarea funct iilor de conducere din 

unita t ile de î nva t a ma nt sunt doar ca teva ca i prin 

care se poate î nfa ptui acest deziderat major. 

Suntem convins i ca  prin efortul nostru sust inut, 

aceste neajunsuri vor fi rezolvate s i vom reus i sa  

reca pa ta m statutul s i respectul avute odata . 

 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 t a ma n-

tul sucevean, ma  simt onorat sa  fac parte din aceas-

ta  mare familie sindicala , iar ga ndul meu se î n-

dreapta  ca tre tot i membrii de sindicat, fos ti s i actu-

ali, ca rora le mult umesc s i î i asigur de tot sprijinul 

s i respectul meu, ura ndu-le LA MULT I ANI! 

Giani LEONTE,  

Preşedinte ASI Suceava 

La ceas 
aniversar 

care șa  militeze pentru apa rarea drepturilor ș i 

promovarea intereșelor șalariat ilor din  î nva t a ma nt. 

Apa rut imediat dupa  evenimentele din 1989, 

Sindicatul Liber Î nva t a ma nt Municipiul ș i Zona 

Suceava a conș tientizat ca  trebuie conștituita  ș i o 

ștructura  șindicala  cu acoperire nat ionala , puna nd 

aștfel uma rul la conștituirea Federat iei Sindicatelor 

Libere din Î nva t a ma nt, fiind printre șindicatele care 

au fondat, la Conferint a de la Piatra Neamt  din 

perioada 31 martie-1 aprilie 1990, aceașta  federat ie 

care a ajunș cea mai puternica  din Roma nia. 

Momentul aparit iei Sindicatul Liber Î nva t a ma nt 

Municipiul ș i Zona Suceava ș i a celorlalte șindicate 

șucevene, coincide cu o perioada  zbuciumata , ca nd 

zorii democrat iei î ș i fa ceau aparit ia ș i pentru 

Roma nia ș i ca nd roma nii î ncepeau șa  cunoașca  ce 

î nșeamna  adeva rata libertate, dar din pa cate, 

ulterior, unii au mutilat șenșul real al aceștui 

deziderat aș teptat multe decenii. 

Un ga nd de apreciere trebuie exprimat s i fat a  de 

domnul Constantin Cernica, primul pres edinte al 

Sindicatului Liber Î nva t a ma nt Municipiul ș i Zona 

Suceava, cel care a fa cut parte din Comitetul de 

Înit iativa  de î nfiint are a F.S.L.Î., conștituit î n 

ianuarie 1990 ș i care a ocupat funct ia de 

vicepreș edinte al F.S.L.Î. î n perioadele 1990-1994 ș i 

2007-2011, faț a  de domnii  Virgil Bujdei - care acum 

nu mai ește printre noi,  Îlie Romaniuc ș i  Gheorghe 

S orodoc, liderii care au conduș Sindicatul Liber ș i 

Îndependent ”Bucovina” al Î nva t a ma ntului din Zona 

Ra da ut i, fat a  de domnii  Corneliu Zofota  ș i Radu 

Corbotiuc, liderii Sindicatului Liber din Î nva t a ma nt 

Zona C-lung Moldoveneșc, doamnei Elena Clocotici, 

domnilor Lucian Turcu ș i Aurelian Cocoreanu, 

liderii Sindicatului Î nva t a ma nt - Zona Vatra Dornei, 

precum ș i domnilor Cauc Florentin ș i Gheorghe 

Solcan, lideri ai Sindicatului Liber ș i Îndependent 

din Î nva t a ma nt - Zona Gura Humorului. Totodata , 

trebuie apreciata  ș i activitatea actualului lider al 

Aliant ei Sindicatelor din Î nva t a ma nt Suceava, Giani 

Leonte, cel care din anul 2012 ește ș i vicepreș edinte 

al F.S.L.Î.  

Lupta pentru apa rarea drepturilor membrilor de 

sindicat a fost obiectivul central al sindicatelor su-

cevene s i pentru aceasta, ala turi de celelalte sindica-

te afiliate la FSLI, de multe ori, s-a recurs la act iuni 

de protest, unele dintre ele de amploare, as a cum au 

fost grevele generale din anii 2000 s i 2005, cele mai 

mari organizate vreodata  î n Roma nia sau marile 

mitinguri din Bucures ti organizate î n decursul aces-

tei perioade s i la care 

membrii sindicatelor 

dumneavoastra  au fa cut 

efortul de a participa. 

Trebuie sa  ment iona m s i faptul ca   sindicatele su-

cevene au fost preocupate de î mbuna ta t irea legisla-

t iei î n domeniul educat ional, î nainta nd federat iei 

numeroase propuneri, unele dintre ele rega sindu-se 

î n actele normative adoptate.  

Implicarea constanta  a  sindicatelor dumneavoastra  

î n vederea solut iona rii multiplelor probleme ale 

î nva t a ma ntului este o dovada  evidenta  de responsa-

bilitate s i ca  a î nt eles faptul ca  pentru rezolvarea 

acestora este nevoie sa  propui solut ii s i nu de a sta 

pe margine s i a critica. 

Activitatea  sindicatelor  a fost, de asemenea, orien-

tata  s i ca tre derularea unor programe, seminarii s i 

proiecte, ca ra spuns la nevoile membrilor de sindi-

cat de a participa la cursuri de formare, dar s i de a 

acumula noi experient e î n domeniul educat ional. 

Nu trebuie sa  omitem a le mult umi membrilor de 

șindicat șuceveni ș i șa  ne exprima m recunoș tint a 

fat a  de domniile lor pentru ca , fa ra  ei aceșt șindicat 

nu șe putea conștitui ș i exișta pa na  așta zi, ei 

reprezinta  baza șindicatului ș i ei șunt cei care dau 

fort a aceștuia dar, î n acelaș i timp, trebuie șa  fie 

conș tient i ca  de implicarea lor, ala turi de ceilalt i 

membri ai federat iei, depind realiza rile majore î n 

ceea ce priveș te ștatutul șocial al șalariat ilor din 

î nva t a ma nt. De așemenea,  țrebuie apreciața  şi 

activitatea deoșebita  a liderilor șindicatelor afiliate, 

cei care șunt interfat a î ntre șindicatul judet ean ș i 

membrii de șindicat pe care trebuie șa -i t ina  la 

curent cu tot ceea ce șe î nta mpla  î n activitatea 

șindicala  de la nivelele șuperioare. 

In toata  aceasta  perioada  scursa  de la î nfiint are s i 
pa na  î n prezent, șindicatele șucevene ș-au remarcat 

ca fiind printre cele mai active, reșpectate ș i 

apreciate șindicate afiliate la F.S.L.Î., iar șindicatul  

actual - A.S.Î. Suceava ește cel mai mare dintre 

șindicatele federat iei noaștre şi pentru aceașta 

meritat i toate felicita rile. 

Atitudine,                  

Solidaritate, 

Implicare, 

Suceava 

Cu deosebită considerație, 

Preşedinte FSLI, Simion HANCESCU  

Un sfert de veac 
pe  baricadele 
luptei sindicale 



ședinței și faptul că este 
imperios necesar să ne 
organizăm în alt mod și nu 

a ne disipa așa cum fusese în fostul UGSR. Se propune tutu-
ror celor prezenți să meargă în colectivele didactice și să 
discute cu colegii, să vină cu propuneri pentru viitorul statut 
și să depisteze problemele cu care se confruntă colegii noș-
tri. După o altă întâlnire de la sfârșitul lui ianuarie 1990, în 
ziua de 11 februarie 1990 are loc Adunarea de Constituire a 
Sindicatului Liber și Independent Bucovina al Salariaților din 
Învățământ  Zona Rădăuți.  
 Ședința a fost prezidată de doi reprezentanți ai Comi-
tetului de inițiativă (profesor Virgil Bujdei și secretar Halus 
Paraschiva). De la tribună se anunța faptul că, la organizație 
au aderat 538 de membri. Amintim și reprezentanții unități-
lor școlare prezente la ședință: Malaicu Gabriela (Brodina), 
Chifan Marcel (Ulma), Teodorovici Mărioara (Dornești), 
Turliuc Ion (Emil Bodnăraș-Iaslovăț), Stan Mihai (Gălănești), 
Motrescu Ion (Bilca), Procopiuc Lucica (Grămești), Sbiera 
Ghiță (Horodnic de Jos), Popescu Maria (Horodnic de Sus), 
Șorodoc Gheorghe (Vicovu de Jos), Gheorghian Rodica 
(Volovăț), Hrișcă Ilie (Marginea), Murariu Dorina (Frătăuții 
Vechi), Muctar Ion (Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi”), Grigore 
Nicolae (Liceul Nr. 1 Rădăuți), Petrescu Adrian (Școala Gim-
nazială Nr. 1 Rădăuți), Sîmbotelecan Lăcrămioara (Școala 
Gimnazială Nr. 2 Rădăuți), Bujdei Virgil, Romaniuc Ilie, 
Nicolaiciuc Vichentie, Chirilă Voichița (Școala Gimnazială Nr. 
3 Rădăuți), Pânzaru Liliana, Coca Alexandrina (Școala Gimna-
zială Nr. 4 Rădăuți), Oniciuc E., Cârdei Maria (Grădinițe Ră-
dăuți), Ciubotaru Cornelia (Clubul Copiilor Rădăuți). Structu-
ra Consiliului Coordonator pe comisii, arăta în felul următor: 
Halus Paraschiva - Comisia Organizatorică și Administrativ-
Financiară, Șorodoc Gheorghe - Comisia Juridică, Grigore 
Nicolae - Comisia Probleme Sociale, Romaniuc Ilie - Comisia 
Turism, Odihnă și Tratament, Sîmbotelecan Lăcrămioara - 
Comisia Profesională, Pânzaru Mihai - Comisia Relații Națio-
nale și Internaționale, Petrescu Adrian - Comisia Cultural 
Artistică și Sportivă, Ciubotaru Cornelia - Comisia de Revizie. 
Ca vicelider a fost ales domnul Stan Mihai - 15 voturi.  

 În data de 20 februarie 1990, Judecătoria Rădăuți ia 
spre soluționare cererea sindicatului nostru pentru înregis-
trare și acordarea personalității juridice. Pronunțarea are loc 
în Dosarul Nr.8/S/1990. Încheierea rămâne definitivă cu 
data de 5 martie 1990. 
 Primii ani de activitate ai sindicatului au însemnat o 
luptă cu vechile structuri organizatorice și lămurirea mem-
brilor de sindicat că noua organizație 
este un lucru benefic pentru toți.  
 Din aprilie 1990, sindicatul nos-
tru este membru fondator al Federației 
Sindicatelor Libere din Învățământ. În 
una din informările ședințelor lunare, 
respectiv în 16.12.1990, prof. Virgil Buj-
dei făcea următoarea afirmație: “Colegii 
noștri care s-au înscris în sindicate, tre-
buie să înțeleagă faptul că de acum  
înainte nimic nu se va mai putea obține 
pentru noi decât exclusiv prin lupta sin-
dicatelor cu administrația, materializa-
tă prin dialog,  fie prin acțiuni revendi-
cative. A rămâne astăzi în afara sindica-
telor, echivalează cu un act de trădare a 
cauzei comune, cu lipsa de spirit colegi-
al, cu încercarea de a profita, de a fi 
beneficiarul altora…” Câtă greutate și 
cât de actuale sunt și astăzi aceste vor-
be! După ce profesorul Virgil Bujdei s-a stins, în fruntea sin-
dicatului, a fost desemnat de către Consiliul Coordonator, 
domnul profesor Romaniuc Ilie.  La vremea respectivă, sindi-
catul ajunsese la 1720 de persoane. 
 În data de 25.10.2000, a avut loc Adunarea Extraordi-
nară de alegeri a liderului de sindicat pe zonă, desfășurată la 
Casa de Cultură Rădăuți. În funcție a fost ales domnul profe-
sor Șorodoc Gheorghe, aflat și astăzi în fruntea sindicatului. 
În momentul de față, sindicatul numără 3225 de membri, 
deși multe școli ar mai fi dorit să adere la sindicatul nostru. 
 Perioada parcursă a fost o perioadă de perfecționare 
pentru toți factorii de conducere de la nivelul sindicatului 

nostru: lideri sindicali ai unităților de învățământ, Birou Exe-
cutiv, Consiliul Coordonator, vicelideri și liderul pe zonă.  Am 
învățat să negociem, să dialogăm, să cunoaștem mai bine 
legislația care guvernează sistemul, am învățat să canalizăm 
discuțiile în Consiliile de Administrație ale unităților școlare, 
în Consiliile de Administrație ale Inspectoratului Școlar Jude-
țean, în a găsi o soluționare pozitivă cu partenerii noștri so-

ciali. 
 Drepturile obținute în 
această perioadă, cu rezultatele 
cele mai concrete, s-au obținut 
prin acțiuni în instanță și care au 
avut ca obiect principal respecta-
rea legii 
 Solidaritatea s-a manifes-
tat, în primul rând cu omul aflat în 
nevoie, nefiind puține cazurile 
când acest lucru a putut să-l con-
state foarte multă lume. Politica 
prudentă manifestată în adminis-
trarea fondurilor financiare a fost 
o constantă a acestei perioade și 
va trebui să fie urmărită în conti-
nuare de către cei noi aleși în func-
ție. Cap de listă pentru aceste aju-
toare rămân sumele acordate în 
vara anului 2008 și 2010 ca urmare 

a inundațiilor ce au afectat zona, lucru ce a impus cheltuirea 
a 85% din încasările anului. 
 Sindicatul nostru a devenit o familie și este o forță în 
plan sindical. Organizarea internă, relaționarea liderilor gru-
pelor sindicale cu conducerea zonală, informările lunare 
care sunt aduse la nivelul membrului de sindicat consider că 
a devenit un obicei și acest lucru trebuie menținut și pe vii-
tor. Pentru fiecare simplu membru al organizației noastre, 
sindicat trebuie să fie echivalent cu:  SOLIDARITATE, UNITA-
TE, FORȚĂ  și PUTERE! 

Prof. Gheorghe ȘORODOC 
Președinte Filiala Rădăuți 

Arc peste timp! 

Prof. Virgil Bujdei 

viață a acestora 
precum și de a se 
organiza pentru 
promovarea și apă-
rarea demnității, 

drepturilor și intereselor lor, motiv pentru care s-a 

constituit Sindicatul Liber din Învățământ Zona Câmpu-
lung Moldovenesc.  
 Această Organizație sindicală a dobândit perso-
nalitate juridică și a fost înregistrată ca atare în baza 
sentinței civile Nr. 9 din 08.03.1990 pronunțată în Do-
sarul Nr. 9/1990 a Judecătoriei Câmpulung Moldove-
nesc. La constituirea acestei organizații sindicale au 
participat în prima fază Liceul Dragoș Vodă, Școala 
Gen. Nr. 2, Școala Gen. Nr. 4, Liceul Silvic, Școala Gen. 
Nr. 1 și Școala Pojorâta. Imediat dupș obținerea perso-
nalității juridice, la această organizație sindicală au 
aderat și restul școlilor din zona Câmpulung Moldove-

nesc cuprinzând la un moment dat un nr. de 18 unitați 
școlare printre care și grădinițele.  
 În perioada anilor 1990-1998 Sindicatul Liber din 
Învățământ Zona Câmpulung Moldovenesc a fost con-
dus de un Birou Operativ a cărui componentă inițială a 
fost următoarea: Prof. Zofotă Corneliu – Președinte, 

Prof. Niță Dumitru – Vicepreședinte, Înv. Pentelescu 
Ecaterina – secretar (decedată). 
 În martie 1990 a avut loc afilierea acestui sindi-
cat la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ la 
acea vreme membrii Sindicatului Liber din Învățământ 
Zona Câmpulung Moldovenesc fiind in jur de 420. Du-
pă Conferința Sindicatului Liber din Învățământ Zona 
Câmpulung Moldovenesc din Decembrie 1998 condu-
cerea sindicatului s-a schimbat fiind ales președinte, 
ing. Radu Corbotiuc. 
 La ultima Conferință a Sindicatului Liber din În-
vățământ Zona Câmpulung Moldovenesc din 17 oc-

tombrie 2011 a avut loc ultima modificare a conducerii 
acestei organizații sindicale precum și modificarea de-
numirii sindicatului și a statutului acestuia, din Sindica-
tul Liber din Învățământ Zona Câmpulung Moldove-
nesc în Federația Bucovina a Sindicatelor Libere din 
Învățământ Zona Câmpulung Moldovenesc prin Hotă-
rârea Nr. 2789 a tribunalului Suceava pronunțată în 
Ședința camerei de consiliu din 22 Decembrie 2011. În 
prezent conducerea Federației este asigurată de: Ing. 
Corbotiuc Radu – Președinte, Ing. Piticariu Ofelia – Vi-
cepreședinte, Prof. Snijec Cely – Secretar general.  
 În momentul de față organizația totalizează un 
număr de 745 membri. În ceea ce privește acțiunile 
mai importante care ne individualizează pe plan națio-
nal menționăm următoarele: organizarea primei Con-
ferințe Naționale a F.S.L.I. la Câmpulung Moldovenesc 
în 1991, dezbatere asupra Statutului F.S.L.I. pe zona 
Moldovei în 1992, dezbatere privind proiectul Legii 
Învățământului în 1993, obținerea drepturilor salariale 
ale membrilor noștri de sindicat în instanță, începând 
din anul 2003 și până in prezent (procesul pentru spor 
la spor, procesele pentru tranșele suplimentare de ve-
chime, procesele pentru personalul didactic cu grad I și 
25 ani vechime, procesele pe Legea 221, procesele 
pentru reîncadrare pe Legea 330, procesele pentru 
suta de euro, procesele pentru sporul de condiții peri-
culoase pentru bibliotecari, procesele pentru sporul de 
ecran, procesele pentru prima de vacanță, procesele 
pentru acordarea salariului de bază de minim 880 lei, 
procesele pentru obținerea dobânzilor aferente proce-
selor pe Legea 221 , Legea 330 și Legea 285. 
 În paralel cu aceste acțiuni membrii noștri de 
sindicat au participat la diferite manifestări de protest 
(greve, pichetări, mitinguri) dovedind încă o dată, spirit 
de unitate și colaborare cu celelalte organizații afiliate 
FSLI-ului.  
 Începând din Ianuarie 2012 am încheiat un Pro-
tocol cu alte sindicate din județ în vederea constituirii 
ASI Suceava pentru a avea un impact mai mare în ceea 
ce privește acțiunile noastre comune pentru apărarea 
drepturilor și intereselor membrilor noștri de sindicat.  

 
 

Prof. Radu CORBOTIUC 
Președinte Filiala C-lung Moldovenesc 

Sindicat în  
vremuri tulburi 



nia. Îmi amintesc 
cu plăcere de pri-
ma mea deplasa-
re în țară aici, la 
Suceava, imediat 

după constituirea, la Piatra Neamț, a Federației Sindi-
catelor Libere din Învățământ. Aici am cunoscut oa-
meni hotărâți și temeinici, deciși să-și asume riscuri, 
multe ore de muncă, de stăruință, de discuții, de nego-
cieri pentru a putea impune „pe ordinea de zi” a unei 
societăți în schimbare, problematica complexă a școlii 
românești. M-a impresionat hotărârea colegilor din 
județul Suceava, a sindicatului care s-a afiliat încă din 
primele zile la F.S.L.I.  Îl văd și acum, pe colegul și prie-
tenul meu, Constantin Cernica, alături de colegii săi din 
biroul organizației, care, în urma discuției de la modes-
tul nostru sediu, dintr-un liceu bucureștean, au hotărât 
să rămână și să lucreze cu membrii comitetului de iniți-
ativă, pentru a crea împreună Federația Sindicatelor 
Libere din Învățământ și, astfel, Sindicatul Învățământ 
Suceava a devenit membru fondator al federației noas-
tre. 
 Acum, după un sfert de veac, pot înțelege că 
valoarea timpului o dau faptele noastre, că meseria 
noastră ne dă privilegiul de a ne regăsi în viețile, în me-
moria și în izbânzile a sute de personalități, la forma-
rea și afirmarea cărora noi am contribuit. 
 În plus, noi cei care am luptat pentru a așeza 
educația la temelia edificiului social, economic și politic 
al națiunii noastre, am devenit alți oameni, căci a tre-
buit să învățăm, să ne adaptăm rapid, să înțelegem și 
să luptăm pentru rezolvarea problemelor colegilor 
noștri, ale învățământului ca sistem, ale învățării ca 
artă și ca știință ce le înglobează pe toate celelalte. 
 Marele pedagog Jean Piaget a ajuns la concluzia 
că „inteligența organizează lumea organizându-se pe 
sine”. Vreau să cred că noi înșine am evoluat ca oa-
meni, ca profesioniști, în efortul nostru de a schimba, 
de a moderniza, de a consacra un statut demn și ono-

rabil pentru toți cei care lucrează în învățământul ro-
mânesc, cadre didactice, personal didactic auxiliar și 
nedidactic, manageri, inspectori etc.  
Cerințele noastre au fost ascultate de societatea civilă, 
de clasa politică, de Parlament, de Guvern, de Preșe-
dinție, căci am avut tăria și voința de a le exprima  în 
numeroase mitinguri, marșuri, pichetări, greve, în sute 
de ore de negocieri, de muncă perseverentă pentru a 
include în acte normative viziunea oamenilor de la ca-
tedră asupra direcției și modului de schimbare a școlii 
românești. 
 Munca noastră se regăsește în legislația care 
reglementează învățământul, în legislația muncii, în 
legile privind salarizarea și Statutul personalului didac-
tic. 
La toate aceste activități de maxim impact politic, sin-
dicatele sucevene s-au situat permanent în avangarda 
acțiunilor și activităților organizate de federație și, așa, 
unindu-ne vocile și coagulându-ne ideile, am reușit să 
avem o identitate distinctă, să fim ascultați, nu doar 
auziți, să contribuim direct și concret la evoluția învă-
țământului nostru, la îmbunătățirea condițiilor de viață 
și de muncă ale salariaților, la armonizarea treptată cu 
învățământul european. 
 Respectul, valoarea și aprecierea de care se bu-
cură, la nivelul Federației Sindicatelor Libere din Învă-
țământ, Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava se 
reflectă și prin faptul că, atât domnul Constantin Cerni-
ca cât și, în prezent, domnul Giani Leonte, au fost aleși 
vicepreședinți ai F.S.L.I.  
 Această muncă și experiență acumulată este 
astăzi continuată în județul Suceava de echipa condusă 
de Giani Leonte care, punându-și amprenta proprie 
asupra stilului de conducere al organizației, se deta-
șează prin infuzia constantă de informație nouă, prin 
deschiderea schimbului de experiență,  prin idei și iniți-
ative care se constituie în valoare adăugată la tot ce a 
lăsat moștenire generația mea. 
 Văd, la actuala echipă de conducere, nu numai 

hotărârea de a continua, ci și dorința de amplificare, 
de dezvoltare a experienței acumulate în primii 25 de 
ani și remarc preocuparea de inițiere și implicare în 
proiecte naționale și europene. 
 Da, pot afirma că generația mea nu doar am tră-
it un crâmpei de istorie, ci am contribuit cu munca, cu 
ideile, cu energia noastră, la trecerea României de la 
totalitarism la democrație, de la economia și viața soci-
ală planificată la economia de piață, la libertatea de 
gândire și exprimare, la o societate deschisă și vă pre-
dă vouă, celor tineri, organizația, cu probleme încă 
nerezolvate, dar și cu o remarcabilă experiență, cu un 
bogat portofoliu de realizări și, mai ales, cu un nume și 
cu o voce distinctă. 
 Am convingerea că Alianța Sindicatelor din Învă-
țământ Suceava va rămâne unită, combativă și respon-
sabilă, acționând pentru soluționarea problemelor sa-
lariaților din învățământ în cadrul județului și, alături 
de celelalte sindicate afiliate la Federația Sindicatelor 
Libere din Învățământ, la nivel național. 
 Cunoscându-vă bine corectitudinea, loialitatea, 
atașamentul față de obiectivele și provocările tot mai 
mari cărora mișcarea sindicală trebuie să le facă față, 
știu că veți fi în continuare un nucleu activ, consecvent 
și hotărât să apărați drepturile tuturor colegilor din 
învățământ, să impuneți accelerarea ritmului reformei 
din educație, a consacrării unui statut demn pentru cei 
care, prin munca lor modestă și tenace, asigură pregă-
tirea  generației de mâine. 
Revenind la gândurile exprimate cu strălucire de mare-
le istoric și filozof francez Michel Foucault și redate ca 
motto în aceste pagini, pot afirma, în numele generați-
ei mele, că noi ne-am atins „principalul obiectiv în viață 
și în muncă” căci,  fiecare dintre noi, în acești ani, „am 
devenit altcineva decât eram la început”.  

Acum, dragi colegi tineri, este rândul vostru! 
 

Prof. Aurel CORNEA 
Președinte de onoare al  FSLI 

Gânduri la  
Aniversare… 

re zi televiziunea anunţa 
constituirea de noi partide, 

nu şi sindicate.  
Într-un sfârşit de ianuarie, am descălecat în Bucu-
reşti. Apăruseră prin cancelarii tot felul de programe, 
care de care mai promiţător. Voiam să mă conving. 
Aşa am ajuns la casa portarului sau ce-o fi fost de la 
liceul ,,Kretzulescu”. 
 Cu sfiala omului de la ţară, am pătruns pe un 
coridor, destul de lung de la intrare, iar în capătul lui, 
o uşă în dreapta, o uşă în stânga. Din stânga a apărut 
Aurel Cornea, ne-am cunoscut, am intrat. Multe co-
voare rulate. La un birou trona dna Ghiţă, devenită 
ulterior Şefa. O cafea, o discuţie lungă. Mi s-a spus că 
universitarul Alexandru Athanasiu lucra la un proiect 
de statut al federaţiei ce urma să fie. 
 Sigur, nu a fost singura vizită. În unele am în-
tâlnit alţi ,,cuci”, ca şi mine, care nu ştiau ce să facă 
mai departe: lideri de şcoli, de grup de şcoli etc.  
 Într-o zi a intrat dl Alexandru Athanasiu cu dl 
Victor Ciorbea. L-a prezentat drept coleg, iar pentru 
că Domnia Sa va intra în politică, îl recomandă pe 
prietenul său pentru desăvârşirea statutului. 

 Cea mai insolită prezenţă  s-a dovedit 
însă a fi când, la o cafea, discutând viitorul,  a 
apărut în cadrul uşii, într-un suman, cu 

pletuţe, cu barbă şi la fel de slab ca întotdeauna, prie-
tenul, colegul, Dumnezeu să-l odihnească, Florin Flo-
rescu. Mai târziu s-a făcut o scurtă şedinţă cu cei care 
îşi dăduseră adeziunea pentru constituirea noii fede-
raţii.  Conferinţa de constituire a fost hotărâtă, la 
propunerea şi cu angajamentul de a se ocupa de or-
ganizare a lui Florin Florescu, la Piatra Neamţ.  
 Aici a avut loc cea mai amplă şi mai democrati-
că dezbatere a unui statut din perioada postdecem-
bristă. O spun în cunoştinţă de cauză. Fiecare articol 
a fost amendat de n ori. Abia îl termina de citit Victor 
Ciorbea, că săreau în sală ca dopurile de şampanie. Se 
încingeau polemici cu prezidiul, dar şi între preopi-
nenţi.  
 Înainte de a încheia, menţionez o contrariere 
de atunci, care azi a devenit amuzantă. Supremaţia, 
în ierarhia invectivelor tradiţionale, a recentu-
lui ,,comunistule!” La fel de ciudată, ţin minte, era şi 
reacţia celor cărora le era adresată.   
 Ce timpuri, ce vremuri! Cei ce le-am trăit ală-
turi şi în interiorul Federaţiei pot privi cu dragoste şi 
înţelegere devenirea FSLI-ului în primul său sfert de 
veac. 

 
Prof. Constantin CERNICA 

O, tempora… lupte pentru drepturile noastre, 
ale cadrelor didactice. Cred ca  
experient a liderilor de sindicat 
va face ca î n urma torii ani mis ca-
rea sindicala  sa  se consolideze s i 
sa  î s i defineasca  bine priorita t ile, 
iar ata t ca t î mi sta  î n putint a , î n 
calitatea mea de cadru didactic î n primul ra nd, dar 
s i de fost sindicalist, voi oferi consultant a , puna ndu
-mi la dispozit ie cunoas terea acumulata  pentru 
dezvoltarea mis ca rii sindicale. 
 Cred ca  principalul rol al unei organizat ii sin-
dicale este sa  dezvolte relat ii serioase cu institut iile 
statului s i cu alte structuri sindicale, sa  creeze s i sa  
dezvolte permanent noi lega turi, ca i de comunica-
re, dialog s i cooperare, care sa  asigure succesul sin-
dicatului î n apa rarea intereselor membrilor sa i s i 
nu î n ultimul ra nd sa  contribuie astfel la buna sta-
rea î ntregii societa t i. 
 La ceas aniversar va  urez succes s i va  doresc 
sa  reus it i sa  implementat i toate proiectele pe care 
le avet i î n plan s i pentru care cei 25 de ani nu au 
fost de ajuns, astfel î nca t peste 5 ani ca nd vet i î m-
plini 30 de ani de la î nfiint are sa  putem spune ca  
î nta lnirea de asta zi a fost î nca  un pas î n construirea 
dialogului social. 

Prof. Liviu Marian POP 

Mereu  
alături 
de voi 


