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www.adevarul.ro/actualitate/politica/Liviu-Pop-venituri-sindicat-catedra_0_692930703.html Miercuri, 2 mai 2012   Liviu
Pop are venituri de patru ori mai mari de la sindicat decât de la catedr&#259;   Autor: R&#259;zvan Cârcu         
Liviu Marian Pop   Liviu Marian Pop, profesor &#351;i lider al Federa&#355;iei Sindicatelor Libere din
Înv&#259;&#355;&#259;mânt, nominalizat pentru func&#355;ia de ministru delegat pentru Dialog social, a avut, în 2010,
un venit de patru ori mai mare de la sindicat decât de la catedra de matematic&#259; a liceului la care pred&#259;. Liviu
Pop a scris gre&#351;it, atât în CV-ul postat pe blogul personal cât &#351;i în declara&#355;ia de avere din 2011,
numele academicianului inginer Anghel Saligny, care a dat numele liceului la care este profesor de matematic&#259; de
&#351;apte ani, Colegiul Tehnic "Anghel Saligny", folosind doi de "y". Liviu Marian Pop este profesor de
matematic&#259; din septembrie 1996. Mai întâi a activat, pentru un an, la &#350;coala generala num&#259;rul 2 din
Ruscova, Maramure&#351;, dup&#259; care, din 1997 pân&#259; în 1998, a predat matematic&#259; la dou&#259;
institu&#355;ii de înv&#259;&#355;&#259;mânt din Vi&#351;eu de Sus: Liceul Teoretic Bogdan Vod&#259; &#351;i
&#350;coala general&#259; 7. Din 1998 pân&#259; în 1999 a predat matematic&#259; la Grupul &#350;colar "C.D.
Neni&#355;escu" din Baia Mare. În 1999, Liviu Pop s-a întors la catedra de la Liceul Teoretic "Bogdan Vod&#259;" din
Vi&#351;eu de Sus, unde a r&#259;mas pân&#259; în 2005, când s-a mutat la Colegiul Tehnic "Anghel Salygny" (sic!)
din Baia Mare, unde pred&#259; &#351;i în prezent. Din ianuarie 2004, Pop este pre&#351;edinte al Sindicatului Liber
din Înv&#259;&#355;&#259;mânt Maramure&#351;. În decembrie 2007, el a devenit secretar general al
Federa&#355;iei Sindicatelor Libere din Înv&#259;&#355;&#259;mânt, calitate în care, în 2008, a fost cooptat ca
membru supleant în Comisia de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educa&#355;iei, Cercet&#259;rii &#351;i
Inov&#259;rii. Între "competen&#355;ele" &#351;i "abilit&#259;&#355;ile sociale" ale sale, Pop enumer&#259; spiritul
organizatoric, "receptivitatea &#351;i flexibilitatea la nou", faptul c&#259; este "u&#351;or adaptabil" &#351;i respectuos
cu cei cu care lucreaz&#259;. "Comunicare &#351;i rela&#355;ionare - ascult activ, identific particularit&#259;&#355;ile
individuale &#351;i de grup ale interlocutorilor, mediez &#351;i negociez conflicte, m&#259; adaptez la situa&#355;ii noi
&#351;i neprev&#259;zute. Lucru în grup - am f&#259;cut parte din diverse grupuri de lucru în proiecte educative la
nivel jude&#355;ean &#351;i na&#355;ional. Am dovedit pe parcursul carierei didactice profesionale comportament etic
&#351;i respect fa&#355;&#259; de sine &#351;i colegi", mai scrie Pop în CV-ul de pe blogul personal. Între
competen&#355;e &#351;i aptitudini organizatorice, Pop men&#355;ioneaz&#259; negocierea conflictelor, "lec&#355;ii
deschise la nivelul comisiilor metodice", "referate la sesiuni interjude&#355;ene &#351;i na&#355;ionale",
"c&#259;r&#355;i", dar &#351;i calitatea de membru în comisii de dialog social, comisii paritare, comisii de monitorizare
&#351;i comisii de cercetare. Competen&#355;ele &#351;i aptitudinile sale tehnice sunt confirmate de faptul c&#259;
de&#355;ine European Computer Driver's License (ECDL), un document care atest&#259; c&#259; posesorul &#351;tie
s&#259; utilizeze un computer. În plus, Liviu Pop a men&#355;ionat la acest capitol faptul c&#259; &#351;tie s&#259;
utilizeze "corespunz&#259;tor" atât "aparatura xerocopiere" cât &#351;i "scaner" (sic!). Între competen&#355;ele
&#351;i aptitudinile sale artistice, Pop a amintit literatura &#351;i muzica, dar &#351;i tenisul de câmp &#351;i fotbalul. 
Pop mai spune despre el c&#259; are abilit&#259;&#355;i de comunicare, capacitate de concentrare,
rezisten&#355;&#259; la efort &#351;i stres, capacitate de analiz&#259;, aten&#355;ie distributiv&#259;, c&#259; este
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un bun negociator &#351;i c&#259; are capacitate de mediere &#351;i rezolvare a conflictelor. În declara&#355;ia de
avere depus&#259; în calitate de secretar general al FSLI, Pop a trecut faptul c&#259; de&#355;ine un teren de 668 de
metri p&#259;tra&#355;i în Maramure&#351;, cump&#259;rat împreun&#259; cu so&#355;ia sa Adriana în anul 2005,
precum &#351;i o cas&#259; "semifinisat&#259;", în suprafa&#355;&#259; de 278 de metri p&#259;tra&#355;i,
construit&#259; în regie proprie &#351;i finalizat&#259; în anul 2008. Pop are datorii la b&#259;nci de 25.000 de euro
&#351;i a avut, în 2010, un salariu de profesor de 18.850 de lei. Veniturile sale de la sindicat au fost, în acela&#351;i an,
de peste 77.000 de lei, 56.983 de lei primi&#355;i în calitate de secretar general al FSLI &#351;i 20.772 de lei în calitate
de pre&#351;edinte al FSLI Maramure&#351;. În declara&#355;ia de avere, Liviu Pop a &#355;inut s&#259;
men&#355;ioneze, la final, c&#259; masa în Bucure&#351;ti &#351;i transportul la &#351;i de la Baia Mare le
suport&#259; din salariu, iar atunci când vine în Capital&#259; locuie&#351;te într-una dintre camerele de serviciu de la
sediul FSLI.   Liviu Pop a fost nominalizat ministru delegat pentru Dialog social, a anun&#355;at, mar&#355;i
sear&#259;, premierul desemnat Victor Ponta. 
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