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EDITORIAL
Ce am câºtigat?
Cãtãlin Croitoru

Dupã ce timp de trei sãptãmâni „specialiºtii“ în
ale educaþiei ºi sindicalismului ne încurajau „la
greu“: „nu vã lãsaþi“, „pânã în pânzele albe“,
„pânã la capãt“, acum, dupã încheierea grevei ºi
semnarea Acordului cu Guvernul, tot ei fac evaluãri docte: „profesorii au câºtigat cât au bãgat“,
„nu s-a câºtigat nimic“, „grevã
pag. 2
degeaba“.

FINANCIAR
Noua grilã de salarizare

Profesorii vor
câºtiga în medie
120 RON în plus
Salariile cadrelor didactice vor creºte
anul viitor în funcþie de performanþã
ºi de anii petrecuþi
pag.
în învãþãmânt.
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DEZBATERE

Timp de trei sãptãmâni,

Învãþãmântul a fost
în moarte clinicã
Învãþãmântul românesc a stat pentru aproximativ o lunã pe un butoi cu pulbere gata sã explodeze. Timp de
trei sãptãmâni, în majoritatea unitãþilor de învãþãmânt nu s-au fãcut cursuri. În plus, 12 profesori au ales sã
intre în greva foamei. Pe toatã perioada grevei, atât în Bucureºti, cât ºi în alte oraºe, s-au organizat zeci de
mitinguri ºi marºuri de protest. Dupã mai multe negocieri cu echipa guvernamentalã, reprezentanþii profesorilor au obþinut o creºtere salarialã de 11, 83% pentru anul 2006. Preºedintele Bãsescu a fost obligat sã
intervinã de douã ori pentru a media discuþiile între cele douã pãrþi. Paginile 8-9

Protestele dascãlilor s-au finalizat cu
douã mari reuºite: 5% din PIB pentru
Învãþãmânt ºi menþinerea titularizãrii

Victoria
profesorilor!
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Elevii români,
mediocri
pe plan
internaþional

Descentralizarea
învãþãmântului –
necesitate
sau moft?
Comentariu de
Ilie Dogaru
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CIFRA LUNII

11,83%
în plus la salariu
Dupã lungi negocieri, Guvernul a acceptat ca,
pe lângã cele 5 procente alocate Învãþãmântului, sã acorde ºi profesorilor o majorare salarialã mai mare decât inflaþia prognozatã pentru
anul viitor.
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ªTIRILE LUNII  ªTIRILE LUNII  ªTIRILE LUNII  ªTIRILE LUNII
Bani pentru ºcoli

nanþate, din bani publici, de cãtre MEdC
numai acele programe de studiu care
oferã calificãri reale, compatibile cu
cadrul european. Agenþia va avea la dispoziþie, din fondurile Phare, aproximativ un milion de euro pentru constituirea cadrului naþional al calificãrilor.

Motto:
Ne place, nu ne place
Tot o notãm în pripã:
Înþelepciunea tace,
Dar ignoranþa... þipã!

UB ºi-a premiat
ºefii de promoþie

Cãtãlin Croitoru

Ce am câºtigat?
Dupã ce timp de trei sãptãmâni „specialiºtii“ în ale educaþiei ºi
sindicalismului ne încurajau „la greu“: „nu vã lãsaþi“, „pânã în
pânzele albe“, „pânã la capãt“, acum, dupã încheierea grevei
ºi semnarea Acordului cu guvernul, tot ei fac evaluãri docte:
„profesorii au câºtigat cât au bãgat“, „nu s-a câºtigat nimic“,
„grevã degeaba“. Este adevãrat cã mult mai avantajos este sã
fii pe post de observator ºi critic „imparþial“ sau cum spune
înþeleptul: „nu este totuna sã fii în tribune sau sã fii în arenã
faþã în faþã cu taurul“.
Cei ce au stat în arenã, adicã peste 300.000 de salariaþi din
învãþãmant ce s-au sacrificat pentru binele general al sistemului educaþional, chiar cu riscul scoaterii lor în afara legii, pot
spune acum cã demersul lor nu a fost degeaba. Acþiunea profesorilor a avut un enorm câºtig, cu efecte atât imediate cât ºi pe
termen mediu ºi lung, prin provocarea celei mai ample dezbateri cu privire la starea învãþãmântului românesc din ultimii
16 ani, dezbatere ce a antrenat, practic, întreaga populaþie.
Primul efect, imediat, a fost schimbarea atitudinii guvernului cu
privire la alocaþia bugetarã pentru educaþie, aceasta fiind majoratã, pe parcursul negocierilor, pentru 2006, la 5% din PIB.
Pe termen mediu, federaþiile reprezentative vor participa la
elaborarea unei noi legi a salarizãrii în învãþãmânt care sã
aducã un sistem de salarizare motivant atât prin valoarea
salariilor, dar, mai ales, prin recompensarea corespunzãtoare
atât a evoluþiei profesionale de tip carierã (vechime, grade
didactice, studii, activitate ºtiinþificã etc.), cât ºi a unei componente variabile determinatã de performanþa didacticã care sã
individualizeze recompensa salarialã.
Nu în ultimul rând trebuie menþionatã ºi majorarea salarialã
pentru 2006 care, deºi este departe de aºteptãrile noastre, va
conduce la o creºtere realã a salariilor (peste rata inflaþiei cu
aproximativ 4,5%), dar, din pãcate, nu va realiza promisa
reparaþie meritatã de salariaþii din educaþie.
Desigur lupta nu este terminatã ºi prevederea din Acord cu
privire la evaluarea lui la 1 iunie 2006 ne va da ocazia reluãrii
conflictului, dacã va fi necesar. Oricum, un alt câºtig este cã,
de acum, orice guvernare ºtie cã nu-ºi mai poate permite sã se
joace cu profesorii.
Federaþia Educaþiei Naþionale continuã în acest moment
lupta, în interesul tuturor salariaþilor, în justiþie, unde cere
obligarea Guvernului la respectarea Programului de guvernare în conformitate cu prevederile Legii 115/1999.
Ca lider sindical, mã simt responsabil de tot ce s-a întâmplat
pe parcursul acestei acþiuni, precum ºi de ceea ce se întâmplã
cu învãþãmântul românesc. Mulþumesc pe aceastã cale elevilor, studenþilor ºi pãrinþilor care, în marea lor majoritate, au
înþeles cã lupta noastrã va aduce schimbãri în bine pentru
fiecare dintre ei ºi pot spune acum cã marii câºtigãtori ei sunt.
1,1% din PIB suplimentar pentru infrastructurã, dotãri ºcolare ºi didactice, programe de reformã, vor fi fonduri ce, cu siguranþã, vor apropia ºcolile ºi universitãþile noastre de standardele europene.
Mulþumesc în acelaºi timp tuturor colegilor din media care
prin demersul lor jurnalistic sincer ºi nepãrtinitor au dat
ºansã luptei noastre.
O mulþumire specialã o adresez celor 300.000 de salariaþi
greviºti care au înþeles sã dea o lecþie de solidaritate ºi conºtiinþã civicã unei întregi clase politice care nu are nevoie de o
naþiune educatã, pentru cã asta le-ar pune în pericol privilegiile. Mã aplec cu recunoºtiinþã în faþa celor ce au fãcut supremul protest al grevei foamei, începând cu colegul nostru
Oliviu Vlãdulescu ºi care, prin gestul lor, au apropiat ziua victoriei. Dascãlii au realizat marea victorie a recâºtigãrii demnitãþii lor ca cea mai conºtientã, responsabilã ºi bine organizatã categorie socio-profesionalã.
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la nivelul unitãþilor de învãþãmânt, se
vor întruni comisiile paritare pentru a
gãsi soluþii la situaþiile particulare din
perioada 7-28 noiembrie 2005; recuperarea materiei se va face în baza unui
program întocmit de conducerea ºcolii
împreunã cu reprezentanþii salariaþilor
ºi a pãrinþilor (acest lucru se va face fãrã
suprasolicitarea elevilor sau afectarea
vacanþelor ºcolare); la nivelul fiecãrei
ºcoli, recuperarea va fi consemnatã în
condicã; acest program de recuperare
va sta la baza justificãrii plãþilor fãcute
pentru luna noiembrie ºi va fi asumat
de fiecare cadru didactic în parte;
cadrelor didactice care nu respectã programul de recuperare mai sus amintit le
vor fi reþinute sumele aferente din
salarii.

Executivul a aprobat finanþarea cu 2,1
milioane de lei noi, din bugetul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, pentru construcþia, consolidarea sau reabilitarea
de ºcoli ºi licee. Banii vor fi folosiþi pentru construcþia a cinci ºcoli ºi douã licee
în judeþele Cãlãraºi, Cluj, Covasna, Hunedoara, Maramureº ºi Olt. De asemenea, vor fi reabilitate sau consolidate
alte 11 ºcoli ºi licee din Alba, Buzãu, Cãlãraºi, Cluj, Gorj, Iaºi, Prahova, Suceava,
Vaslui ºi Bucureºti.

S-a numit conducerea
interimarã a ARACIS
Mihai Korka, profesor universitar doctor la Academia de Studii Economice
din Bucureºti, a fost numit preºedinte
interimar al Agenþiei Române de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior (ARACIS) pânã la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 20 ianuarie 2006. Vicepreºedinte interimar al
ARACIS a fost desemnat domnul Radu
Toma, profesor universitar doctor la
Universitatea Bucureºti. De asemenea,
au fost aleºi ceilalþi membri ai Consiliului interimar. Pe perioada interimatului, Consiliul trebuie printre altele sã
elaboreaze metodologia de evaluare
externã, standardele de referinþã ºi listele de indicatori de performanþã, sã
scoatã la concurs posturile din organigrama aparatului tehnic ARACIS ºi sã
constituie propriul registru de evaluatori pentru activitãþile de acreditare ºi
de evaluare a calitãþii în învãþãmântul
superior.

81 de absolvenþi ai Universitãþii din Bucureºti (UB) – promoþia 2005, au fost
premiaþi, la 18 noiembrie, în cadrul
unei festivitãþi desfãºurate în Aula Magna a Facultãþii de Drept. ªefii de promoþie au primit pe lângã diplomã un premiu de trei milioane de lei ºi mai multe
cadouri. Organizarea acestui eveniment,
devenit deja o tradiþie la UB, s-a aflat la
cea de-a patra ediþie, reunind în acest an
81 de ºefi de promoþie ai celor 19 facultãþi existente în cadrul universitãþii.

Banii pentru salariile
dascãlilor, separaþi

Onorariu de 2.300
de euro pentru
stoparea grevei

Senatorii ºi deputaþii au hotãrât ca
sumele destinate cheltuielilor de personal din instituþiile de învãþãmânt preuniversitar de stat sã fie evidenþiate în
mod distinct în proiectul bugetului de
stat pe 2006. Amendamentul formulat
la articolul 13 privind evidenþierea
cheltuielilor de personal din învãþãmântul preuniversitar a venit din partea ministrului finanþelor, fiind acceptatã de comisiile de buget-finanþe. Ministrul Finanþelor, Sebastian Vlãdescu,
a þinut sã precizeze cã în buget este prevãzutã creºterea fondului de salarii pentru învãþãmânt în 2006 faþã de 2005, cu
5,5%, astfel încât majorarea de salarii
promisã sã fie acoperitã.

Recuperarea
materiei

Încã o agenþie
Guvernul a aprobat înfiinþarea Agenþiei
Naþionale pentru Calificãrile din învãþãmântul Superior ºi Mediul Economic ºi
Social (ACPART), autoritate naþionalã
pentru stabilirea ºi actualizarea periodicã a cadrului naþional al calificãrilor în
concordanþã cu Cadrul European al calificãrilor. ACPART a fost înfiinþatã prin
lãrgirea atribuþiilor Agenþiei Naþionale
pentru Parteneriatul Universitãþilor cu
Mediul Economico - Social (APART), creatã prin H.G. nr. 1338, din 27 decembrie
2001 (publicatã în Monitorul Oficial, nr.
37, din 21 ianuarie 2002) ca instituþie
publicã cu personalitate juridicã, organ
de specialitate în subordinea Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii. O datã cu definirea cadrului naþional al calificãrilor,
pentru învãþãmântul superior vor fi fi-

Comisia paritarã întrunitã marþi, 29 noiembrie a.c., la sediul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, a stabilit, pe baza
unui protocol semnat de reprezentanþii
MEdC ºi ai federaþiilor sindicale naþionale, urmãtoarele mãsuri pentru recuperarea materiei: la nivelul fiecãrui
Inspectorat ªcolar Judeþean, respectiv
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Chiar dacã se plâng cã nu au bani pentru salariile profesorilor, reprezentanþii
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii
(MEdC) au gãsit fonduri pentru a angaja o firmã de avocaturã care sã reprezinte instituþia în procesul intentat federaþiilor sindicale. Cu toate cã are un
departament juridic, MEdC nu a avut ca
aceºtia sã se implice în acþiunea din instanþã, pentru cã angajaþii MEdC erau
înscriºi într-un sindicat afiliat la una dintre federaþiile date în judecatã, ceea ce
i-ar fi pus într-un conflict de interese.
Aºa cã MEdC a preferat sã dea un onorariu de 2.300 de Euro, care însemnã
circa 15 salarii ale unor profesori debutanþi, unei case de avocaturã.

PRECIZARE: Autorul rãspunde
din punct de vedere juridic
pentru conþinutul articolului.
De asemenea, agenþiile de presã
ºi personalitãþile citate poartã
integral rãspunderea afirmaþiilor
conþinute în textul preluat
ºi difuzat.
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Protestele dascãlilor s-au finalizat cu douã mari reuºite: 5% din PIB pentru
Învãþãmânt ºi menþinerea titularizãrii

Victoria profesorilor!
Trebuie, în primul rând, sã vã felicit pentru cã timp
de trei sãptãmâni aþi rezistat tuturor presiunilor ºi
nu v-aþi abãtut de la calea pe care v-aþi propus sã o
urmaþi. Chiar dacã aceastã luptã ar putea însemna
o masã de Crãciun mai sãracã decât v-aþi dori,
bãtãlia nu a fost dusã fãrã rost. În anul 2006, vom
putea cu toþii sã spunem cã învãþãmântul este cu
adevãrat o prioritate naþionalã. Deºi guvernanþii
„au uitat“ ce au promis în campania electoralã,
dumneavoastrã, doamnelor ºi domnilor profesori,
aþi reuºit sã le reamintiþi de promisiuni ºi sã-i obligaþi sã-ºi respecte programul cu care au câºtigat
alegerile. Acest acord aduce, pe lângã creºterea sa-

larialã, o siguranþã pentru fiecare dascãl. Menþinerea titularizãrii trebuie însã sã vã motiveze: postul
dumneavoastrã nu va mai fi scos la concurs, aºa
cum dorea vechea conducere a Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii. Lipsa concurenþei însã nu trebuie sã ducã la scãderea calitãþii Învãþãmântului. În
plus, cele 5 procente din PIB alocate Educaþiei, vor
aduce o îmbunãtãþire a condiþiilor din ºcoli ºi universitãþi. Dupã cum spunea ºi fostul ministru al Educaþiei, Mircea Miclea, poate cã 5% nu este de ajuns,
poate nici 6% nu ar fi fost, însã aceste fonduri reprezintã un punct de pornire pentru reformarea învãþãmântului românesc. (Constantin Neacºu)

Acordul între Guvern ºi federaþiile
sindicale din Învãþãmânt
Având în vedere:
 Necesitatea urgentãrii procesului de

reformã a învãþãmântului care sã permitã îmbunãtãþirea calitãþii Educaþiei în
scopul satisfacerii pieþei muncii cu forþã
de muncã cu înaltã calificare ºi în concordanþã cu evoluþiile ºi standardele
europene în domeniu,
 Necesitatea perfecþionãrii cadrelor
didactice, pentru ca învãþãmântul de
toate gradele sã funcþioneze la standarde de calitate,
 Necesitatea dezvoltãrii resurselor
umane ºi adaptarea acestora la cerinþele
societãþii informaþionale, bazate pe cunoaºtere, care presupune un sistem educaþional de înaltã performanþã,
 Starea actualã precarã a infrastructurii din învãþãmânt, cu deosebire a celei
din mediul rural, care nu asigurã condiþii optime pentru un învãþãmânt de
calitate,

Guvernul României
I. Se angajeazã sã asigure în 2006 finanþarea proiectelor ºi investiþiilor aferente din domeniul educaþiei asigurând
resurse suplimentare de 1,1% din PIB la
poziþia „cheltuieli de capital“, peste nivelul alocat prin proiectul de buget al anului 2006, în aºa fel încât cheltuielile pentru învãþãmânt sã atingã 5% din PIB:
1. Programele ce urmeazã a fi finanþate în
anul 2006, în sintezã, sunt urmãtoarele:
 Asigurarea calitãþii în învãþãmântul
preuniversitar, perfecþionarea cadrelor
didactice din învãþãmântul preuniversitar ºi facilitarea accesului la educaþie ºi
activitãþi extraºcolare, asigurarea calitãþii examenelor naþionale ºi a condiþiilor
pentru elevi in cadrul examenelor naþionale, finanþarea Agenþiei Române
pentru Asigurarea Calitãþii în învãþãmântul Preuniversitar (ARACIP);
 Asigurarea calitãþii în educaþia universitarã ºi post universitarã (finanþare de
bazã, asigurare spaþii de învãþãmânt ºi
biblioteci din învãþãmântul universitar
ºi postuniversitar, finanþarea Agenþiei
Române pentru Asigurarea Calitãþii în

învãþãmântul Superior (ARACIS);
Reabilitarea ºcolilor ºi construcþiilor
ºcolare ºi universitare, inclusiv a grupurilor igienico-sanitare din ºcoli, cãmine
ºi universitãþi;
 Dotarea ºcolilor cu calculatoare ºi software educaþional; reabilitarea, modernizarea ºi dotarea laboratoarelor ºcolare ºi universitare;
 Dotarea unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar ºi universitar;
 Construcþia ºi reabilitarea campusurilor ºcolare ºi universitare;
 Manuale ºcolare;
 Eficientizarea reþelei ºcolare, crearea
de facilitãþi de transport pentru elevi în
mediul rural, defavorizat;
 Asigurarea ºi îmbunãtãþirea condiþiilor de cazare ºi masa a elevilor ºi studenþilor;
2. Guvernul se angajeazã sã asigure
resursele necesare pentru finanþare, iar
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii sã impulsioneze punerea în aplicare a proiectelor angajate. Proiectele care au fost demarate în 2006 vor fi finanþate integral
ºi în anul 2007 chiar daca nu au fost finalizate pânã la finele anului 2006, fãrã
a afecta alocãrile bugetare pentru anul
2007.


3. Fondurile bugetare suplimentare vor
fi destinate exclusiv pentru finanþarea
proiectelor;
4. Alocarea sumelor se va efectua în concordanþã cu etapele de realizare a proiectelor;
5. Prevederile bugetare pentru învãþãmânt aferente anului 2006, prevãzute în
capitolul „cheltuieli de capital“ aferente
celor 12 luni, vor putea fi cheltuite în
avans, pentru finanþarea proiectelor
aflate în curs de execuþie sau pentru
finanþarea acþiunilor pregãtitoare (studii de fezabilitate, proiecte tehnice ºi de
execuþie etc);
6. Ministerul Finanþelor Publice va emite
actele normative necesare îndeplinirii
acestui acord;
7. Pãrþile semnatare sunt de acord cu
constituirea unor comisii mixte, compuse din reprezentanþi ai Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii, Ministerului Finanþelor Publice ºi federaþiilor sindicale
reprezentative din învãþãmânt, care vor
monitoriza elaborarea ºi implementarea proiectelor.
II. Se va acorda o majorare salarialã de
11,83% pe anul 2006, dupã cum urmeazã: 5,5% începând cu 1 ianuarie 2006,
faþã de decembrie 2005, ºi încã 6%

începând cu 1 septembrie 2006, faþã de
august 2006. Majorarea este valabilã
pentru personalul didactic ºi didactic
auxiliar. Creºterile salariale se vor face
diferenþiat, cu prioritate pentru categoriile de cadre didactice cu vechime pânã
la 10 ani, acestea urmând sã fie stabilite
de comun acord între Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi reprezentanþii federaþiilor sindicale semnatare.
Creºterile salariale pentru personalul nedidactic se vor face în condiþii similare cu
celelalte categorii de personal bugetar.
III. La propunerea federaþiilor sindicale
din învãþãmânt, referitoare la solicitarea
reglementãrii pe cale administrativã a
reparaþiilor prejudiciilor salariale produse în perioada octombrie 2001 –
octombrie 2004 prin calculul greºit al
salariilor, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii se angajeazã sã stabileascã o reglementare unitarã care sã împiedice apariþia de discriminãri între salariaþii aflaþi
în aceeaºi situaþie. Pânã la 31 ianuarie
2006, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
va stabili valoarea sumelor datorate ºi
neplãtite angajaþilor din învãþãmânt.
Plata acestor sume va începe cu februarie 2006 ºi va fi eºalonatã pe o perioadã
de maximum 35 de luni. Suma lunarã

medie va fi de 330.000 ROL.
Pentru personalul deja pensionat, care
este îndreptãþit la plata sumelor restante,
achitarea acestora se va face în tranºe, dispuse în limita a maxim trei luni, iar pentru personalul pensionabil în intervalul
perioadei de maxim 35 de luni, achitarea
se va reeºalona aºa încât sã fie încheiatã
cel mai târziu la data pensionãrii.
În cazul proceselor câºtigate, sumele se
vor achita conform hotãrârilor judecãtoreºti într-o singurã tranºã.
IV. Se va introduce un amendament la
Ordonanþa de Urgenþã nr. 45/2003 privind finanþele publice locale, astfel încât
sumele destinate plãþii salariilor învãþãmântului preuniversitar, provenite
din sume defalcate din TVA, sã fie prezentate distinct în anexã separatã la Legea Bugetului de Stat.
V. Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii va
reanaliza, împreunã cu Consiliul Naþional de Atestare a Titlurilor Didactice ºi
Certificatelor Universitare, respectiv cu
Consiliul Naþional al Rectorilor, Ordinele Ministrului numãrul 5098, 5099,
5100, 5101 din 3 octombrie 2006 în vederea luãrii în considerare a propunerilor fãcute de aceste douã organisme.
VI. Titularizarea în sistemul de învãþãmânt se va menþine.
VII. Guvernul se obligã ca pânã la data
de 15 aprilie 2006 sã elaboreze un proiect de lege a salarizãrii personalului bugetar iar federaþiile sindicale din învãþãmânt vor desemna specialiºti care sã
participe la elaborarea legii. Legea urmeazã sã se aplice de la 1 ianuarie 2007
ºi va reflecta prioritatea naþionala a sistemului de învãþãmânt.
Prevederile prezentului acord se vor
aplica în anul 2006, urmând ca la data
de 1 iunie 2006 sã aibã loc evaluarea
acestui acord.
O datã cu semnarea acestui acord, federaþiile sindicale din învãþãmânt se angajeazã sã înceteze acþiunile de protest ºi
sã reia procesul de învãþãmânt.
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Noua grilã încurajeazã tinerii sã intre ºi sã rãmânã în sistemul educaþional

Profesorii vor câºtiga în medie
120 de lei noi în plus
Nivelul
studiilor

Funcþia

Salariile cadrelor didactice vor creºte anul viitor în funcþie de performanþã ºi de anii
petrecuþi în învãþãmânt. Astfel, cel mai mult vor avea de câºtigat debutanþii ºi dascãlii
care au predat la catedrã între 6 ºi 10 ani, iar cel mai puþin cei care au peste 35
de ani de predare ºi nu au reuºit sã obþinã gradul I. (Constantin Neacºu)
Noua grilã de salarizare, care se va aplica începând
cu 1 ianuarie 2006, îi avantajeazã pe profesorii
tineri. Aceºtia vor beneficia de creºteri de salariu
cuprinse între 18,895%, un debutant, ºi 19,935%,
un profesor cu definitivat care are pânã la 6 ani
petrecuþi în învãþãmânt. Aceastã nouã idee de încurajare a profesorilor tineri a fost stabilitã o datã cu
semnarea acordului de cãtre reprezentanþii
Guvernului ºi cei ai cadrelor didactice.
Potrivit grilei de salarizare întocmitã de reprezentanþii Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, 19.501 de
profesori debutanþi vor lua cu 116 lei noi mai mult
la salariu, începând cu luna septembrie 2006. Din
tabel mai reiese cã cel mai mare salariu pe care ar
urma sã-l primeascã un profesor din învãþãmântul

preuniversitar va fi de 1.925 de lei noi. Însã, pentru
a primi aceºti bani, dascãlul trebuie sã aibã peste
40 de ani vechime în sistem ºi gradul didactic I, sã
aibã studii superioare de lungã duratã iar, pe deasupra, sã mai fie ºi diriginte la o clasã. Din datele
MEdC reiese cã din cei peste 300.000 de profesori
din sistemul de învãþãmânt doar 1.385 îndeplinesc
aceste condiþii.

Creºterea realã
În medie, salariile cadrelor didactice vor creºte în
2006 cu 11,83%. Acesta este procentul la care s-a
ajuns în urma negocierilor purtate de reprezentanþii
dascãlilor cu cei ai Guvernului. Însã, creºterea realã,
din 2006, este mai micã decât acest procent, având

Profesor cu grad didactic
Profesor cu grad didactic
Profesor cu grad didactic
Profesor cu grad didactic
Profesor definitiv
Profesor definitiv
Profesor debutant
Conferenþiar universitar
Conferenþiar universitar
Lector universitar
Lector universitar
Asistent universitar
Preparator universitar

I
I
II
II

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Vechime
> 40 ani
6 - 10 ani
> 40 ani
2 – 6 ani
> 40 ani
2 – 6 ani
< 2 ani
> 40 ani
6 – 10 ani
35 – 40 ani
3 – 6 ani
< 3 ani
< 3 ani

în vedere cã aceasta þine cont ºi de inflaþie. Astfel, la
sfârºitul anului viitor, salariul unui profesor va fi mai
mare în medie cu 6%, la care se adaugã ºi inflaþia
prognozatã. Vor fi însã ºi aproximativ 5.000 de dascãli care vor câºtiga, la sfârºitul lui 2006, chiar mai
puþin decât anul acesta. Aici intrã persoanele care au
peste 30 de ani de muncã în învãþãmânt, dar tot în
acest timp nu au reuºit sã obþinã gradul didactic I.
Pentru aceºtia, creºterile prognozate pentru 2006
vor fi cuprinse între 2,71% ºi 5%. Procentul nu acoperã nici mãcar inflaþia pentru anul viitor. Aceastã
strategie a salarizãrii þine cont ºi de noua politicã
pe care doreºte sã o promoveze MEdC pentru creºterea calitãþii în învãþãmânt.
Potrivit acordului semnat de cele patru federaþii, ºi
salariile cadrelor didactice din învãþãmântul
universitar vor creºte. ªi aici se urmãreºte mãrirea
chenzinelor celor mai tineri în detrimentul celor cu

Salariu de bazã
oct. 2005

Salariu de bazã
oct. 2006

1.288
770
1.083
644
1.032
617
614
1.498
903
1.179
794
722
662

1.400
920
1.120
770
1.060
740
730
1.580
1.060
1.240
960
860
786

vechime mare în sistem ºi care nu au reuºit sã
obþinã titlul de profesor universitar. Cel mai mult
vor obþine preparatorii universitari, ale cãror salarii vor creºte anul viitor de la 662 de lei la 786
de lei (18,73%), iar cel mai puþin vor primi conferenþiarii universitari cu peste 40 de ani în sistem. Lefurile acestora din urmã vor creºte cu
doar 5,47%.

60% în plus pânã în 2009
În momentul în care a fost fãcutã ultima ofertã,
atât premierul Tãriceanu cât ºi preºedintele Bãsescu au declarat cã mai mult nu se poate oferi.
Primul-ministru a subliniat cã, în acest moment,
suma alocatã suplimentar este tot ce se poate face,
din punct de vedere economic, pentru Învãþãmânt.
„Acest efort bugetar ne permite totuºi sã pãstrãm o
stabilitate economicã de care avem nevoie. Dincolo de aceastã limitã începe sã aparã riscul unor
derapaje economice grave. Orice altã majorare
salarialã riscã sã reaprindã inflaþia ºi toate câºtigurile de moment se vor risipi“, a precizat ºeful
Executivului. El a adãugat cã Guvernul intenþioneazã sã îºi respecte angajamentul de a majora
salariile profesorilor cu pânã la 60% pânã la
sfârºitul lui 2008.

Bani din recalculare
Dascãlii vor mai primi o sumã de bani ºi din recalcularea salariilor pe ultimii trei ani. La propunerea
FEN, referitoare la solicitarea reglementãrii pe cale
administrativã a reparaþiilor prejudiciilor salariale
produse în perioada octombrie 2001 – octombrie
2004, prin calculul greºit al salariilor, profesorii
vor mai primi începând cu luna februarie încã circa
30 de lei noi pe lunã. Mai precis, Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii va trebui sã stabileascã o
reglementare unitarã care sã împiedice apariþia de
discriminãri între salariaþii aflaþi în aceeaºi situaþie.
Astfel, pânã la 31 ianuarie 2006, MEdC va stabili
valoarea sumelor datorate ºi neplãtite angajaþilor
din învãþãmânt. Plata acestor sume va începe cu
februarie 2006 ºi va fi eºalonatã pe o perioadã de
maximum 35 de luni. Suma lunarã medie va fi de
330 de lei noi. Pentru personalul deja pensionat,
care este îndreptãþit la plata sumelor restante, achitarea se va face în tranºe, dispuse în limita a maximum trei luni, iar pentru personalul pensionabil,
în intervalul perioadei de maximum 35 de luni,
achitarea se va reeºalona, aºa încât sã fie încheiatã
cel mai târziu la data pensionãrii. În cazul proceselor câºtigate, sumele se vor achita conform hotãrârilor judecãtoreºti într-o singurã tranºã.

{coala româneascq  noiembrie 2005

DEZBATERE

5

Descentralizarea învãþãmântului –
necesitate sau moft
Despre descentralizare ca ºi despre reformã, economie de piaþã, integrare sau
democratizare ºi liberalizare se vorbeºte de circa 12-15 ani cu o intensitate care
a condus la saturaþie ºi demonetizare. Aceasta se datoreazã mai ales faptului cã
între intensitatea cu care se vorbeºte, dinamica schimburilor ºi gradul de
percepþie asupra acestor schimbãri sunt uneori mari diferenþe. La rândul lor
aceste diferenþe sunt determinate, pe de o parte de faptul cã ritmul schimbãrilor
este mult prea lent faþã de aºteptãri, iar, pe de altã parte de slaba comunicare
între promotorii schimbãrii ºi beneficiarii ei.
Ilie Dogaru

ªi pentru noi – slujitori ai ºcolii, în legãturã cu descentralizarea învãþãmântului
se pun o serie de întrebãri: ce este
descentralizarea ºi ce presupune acest
proces pentru învãþãmânt; de ce este
necesarã, care sunt avantajele ºi dezavantajele descentralizãrii; dacã în
învãþãmânt a fost declanºatã ºi în ce stadiu se aflã descentralizarea ºi cum o
aplicãm, ºi întrebãrile ar putea continua.
Ne propunem ca în aceastã paginã sã
prezentãm, acum ºi în numerele viitoare
ale revistei „ªcoala româneascã“, opiniile noastre cu privire la acest proces, ºi
mai ales sã oferim cititorilor interesaþi
posibilitatea unui dialog deschis în legãturã cu modul în care principiile ºi
conþinutul Strategiei privind descentralizarea trebuie sã se regãseascã în
setul de acte normative privind organizarea ºi finanþarea învãþãmântului preuniversitar.

Este nevoie
de descentralizare?
Pentru învãþãmântul preuniversitar
descentralizarea reprezintã transferul
de la nivelul MEdC ºi al ISJ la cel al conducerii ºcolii ºi al comunitãþii locale a
unor atribuþii, responsabilitãþi, puteri de
decizie ºi resurse financiare menite sã
asigure calitate ºi eficienþã sporite actului educaþional.
Subliniem din capul locului cã este
vorba de unele responsabilitãþi, atribuþii
ºi resurse, ºi nu de toate. În urma acestui
proces organismele ºi instituþiile centrale pãstreazã capacitatea de decizie,
monitorizare ºi control asupra sistemului de învãþãmânt, în ansamblul sãu,
asupra conþinutului actului educaþional
ºi al instrumentelor care susþin acest act,
asupra controlului ºi evaluãrii calitãþii
personalului didactic ºi bazei materiale
a învãþãmântului ºi al rezultatelor actului educaþional. Domeniile supuse descentralizãrii þin de curriculum, politicile
de resurse umane ºi de conducere, administrare ºi finanþare a ºcolilor.
Prima întrebare care se pune este: De ce
este nevoie de descentralizare?
1. Opinia promotorilor descentralizãrii:
a) un rãspuns îl oferã adevãrul axiomatic potrivit cãruia o decizie este cu atât
mai bunã cu cât se bazeazã pe o realã
cunoaºtere a datelor care o fundamenteazã. Realitatea este cunoscutã
cel mai bine de cei care se aflã implicaþi nemijlocit în fenomenul/actul
supus deciziei.
b) peste tot în lume dar ºi la noi în celelalte domenii, cel care plãteºte decide
ºi controleazã. În România, învãþã-

mântul ca sector public este susþinut
material de contribuabili. Tot ei sunt
ºi beneficiarii efectelor actului de educaþie ca ºi de cele ale serviciilor medicale. În prezent, plãtesc taxele care
susþin învãþãmântul ºi sãnãtatea dar
împãrþirea ºi controlul fondurilor îl
au cele 2 ministere.
c) deciziile luate de guvern ºi aprobate
de Parlament sunt alterate de foarte
multe ori de lipsa unui sistem coerent
de date, informaþii ºi analize de fundamentare, de concluziile eronate ale
unor „specialiºti“ cu privire la amploarea ºi sensul de manifestare ale
unor fenomene, de intervenþiile unor
grupuri de interese ºi nu în ultimul
rând de capacitatea bugetului de stat,
mult prea micã pentru a satisface
cererile tuturor.
d) centralismul democratic – principiul
care a guvernat România aproape o
jumãtate de secol a creat ºi consolidat
în conºtiinþa multora dintre noi o
mentalitate cu efecte dezastruoase în
planul acþiunii ºi al eficienþei. Statul
ºi-a arogat dreptul de „reprezentant
al întregului popor“, iar poporul, indivizii au dormit liniºtiþi de sintagma
„statul are grijã de noi“.
Realitatea a dovedit în mod dramatic falsitatea acestor lozinci care, din pãcate au
ºi astãzi destui susþinãtori.
2. Opiniile adversarilor
Formal, adversari ai descentralizãrii
sunt foarte puþini. Sunt însã foarte mulþi
care sunt îngrijoraþi ºi se îndoiesc de
rezultatele acestui proces. Ei au urmãtoarele argumente „forte“.
„Cum putem fii de acord ca ºcolile sã rãmânã sub puterea de decizie a unor pri-

mari tractoriºti care sã se amestece în
numirea ºi eliberarea cadrelor didactice
ºi, mai ales, a directorilor de ºcoli; cum
va putea comunitatea de pãrinþi ºi mai
ales cu ce competenþã va participa la
evaluarea directorului sau a cadrelor
didactice“. Cu câtã obiectivitate va decide Consiliul local sau primarul de la
centrul comunei „înfiinþarea sau desfiinþarea unei ºcoli sãteºti; cine garanteazã
cã prin descentralizare va creºte calitatea ºi condiþiile de desfãºurare a actului
educaþional.
ªi peste toate acestea domneºte convingerea aproape unanimã potrivit cãreia intervenþiile factorilor politici de la nivel de
comunitate, aroganþa factorilor locali faþã
de adversarii politici sau de altã naturã
pot avea un efect dezastruos asupra ºcolii.
De asemenea existã foarte mulþi dintre
cei implicaþi în procesul de învãþãmânt –
profesori, directori, dar mai ales inspectori de toate gradele sau lideri sindicali
de la nivel judeþean ºi central, care afirmã cã descentralizarea este un proces
necesar, firesc dar cã nu suntem pregãtiþi s-o realizãm.
3. Opinia noastrã este cã toatã lumea are
dreptate, dar, fiecare câte puþin.
Ne bazãm în aceastã afirmaþie, pe urmãtoarele:
a) descentralizarea este un proces absolut necesar ºi de care nu vom scãpa.
Evidenþa acestor necesitãþi este datã
de starea actualã precarã a sistemului
de politici ale resurselor umane, ºi de
finanþarea ºi administrare a învãþãmântului. Se aºteptã exasperant de
mult ca totul sã fie rezolvat de la centru în condiþiile în care, în nici o þarã
din lume finanþarea învãþãmântului

nu este ºi nu poate fi asiguratã exclusiv pe seama bugetului de stat; în condiþiile în care pluripatitismul, economia de piaþã, viteza cu care se succed
la putere diversele guvernãri dar mai
ales libertatea ºi independenþa de
acþiune date de constituþie ºi sistemul
legislativ general din România fac
imposibilã conducerea autoritarã,
administrarea eficientã a sistemului
de învãþãmânt preuniversitar.
b) din pãcate pentru unii, ºi din fericire
pentru alþii – mult mai mulþi – statul
nu mai este proprietarul tuturor bunurilor ºi reprezentantul tuturor, iar
reprezentanþii lui nu mai pot emite
pretenþii de atotºtiutori ºi de unici
factori de decizie. Sintagma „învãþãmânt de stat“ este depãºitã. Trebuie
sã ne obiºnuim cu ideea cã învãþãmântul este un serviciu public iar
ºcoala aparþine în primul rând comunitãþii. ªi dacã este aºa, trebuie sã
admitem cã este dreptul ºi datoria
comunitãþii de a se implica în asigurarea celor mai bune condiþii de desfãºurare a procesului de educare a
copiilor ºi elevilor, începând cu susþinerea materialã ºi financiarã ºi terminând cu evaluarea calitãþii celor
care lucreazã în ºcoalã.
c) descentralizarea nu trebuie sã fie înþeleasã ca un transfer total de responsabilitãþi de la centru spre comunitãþile
locale. Este limpede cã sistemul de învãþãmânt din România trebuie sã-ºi
pãstreze caracterul unitar ºi coerenþa.
De învãþãmânt sunt interesate ºi beneficiare nu doar comunitãþile locale, ci ºi
societatea româneascã în ansamblul ei.

În consecinþã, responsabilitatea cu privire la organizarea ºi mai ales susþinerea materialã ºi financiarã a învãþãmântului trebuie sã fie deopotrivã a
tuturor beneficiarilor actului de educaþie, pãrinþi, comunitate, societatea în
ansamblul ei.
În þara noastrã diferenþele de potenþial
economic ºi cele de ordin social între comunitãþile locale ºi chiar între zone ale
þãrii sunt încã foarte mari. Accesul egal
la educaþie ºi eliminarea disparitãþilor
de orice fel nu se pot realiza fãrã un sprijin financiar substanþial acordat de la
bugetul de stat învãþãmântului.
d) descentralizarea învãþãmântului este
un proces deosebit de complex ºi
foarte delicat. Realizarea ei presupune pregãtirea atentã ºi scrupuloasã a
factorilor locali ºi de la nivel de ºcoalã
pentru a prelua responsabilitãþile
care pânã acum reveneau ISJ ºi MEdC.
ªi, mai ales, aplicarea principiilor
cerute de descentralizare presupune
schimbarea unor mentalitãþi în rândul celor care o vor suporta – cadrele
didactice ºi conducerile de ºcoli.
În concluzie, descentralizarea nu este un
moft dar nici un lucru care poate fi fãcut
oricum. Ea cere timp, imaginaþie ºi bani.
Un timp rezonabil care nu mai trebuie
lungit la nesfârºit, un curaj ºi o imaginaþie îmbinate armonios cu realism ºi
înþelepciune ºi un serios efort financiar
pentru pregãtirea ºi punerea în aplicare
a sistemului. La toate aceste întrebãri,
îndoieli ºi repere va trebui sã rãspundem împreunã. Aºteptãm pãrerile dumneavoastrã pe adresa redacþiei sau pe
e-mail: redactia@scoalaromaneasca.ro
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Totul despre examenul
de Titularizare 2006
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a aprobat recent metodologia privind
miºcarea personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar, valabilã
pentru acest an ºcolar. De asemenea, au fost aprobate programele
valabile pentru concursul de titularizare, precum ºi metodologia de
organizare ºi desfãºurare a concursului pentru ocuparea posturilor sau
catedrelor didactice vacante în unitãþile de învãþãmânt din judeþele
pilot, în care se va aplica procesul de descentralizare.
Andrei DIMA

Calendarul miºcãrii
personalului didactic
 18-29 mai 2006 – înregistrarea

5,00 ºi solicitã detaºare la cerere

cererilor candidaþilor (inclusiv pentru absolvenþii promoþiei 2006) la
secretariatul comisiei de mobilitate
a personalului didactic din inspectoratul ºcolar
 Pânã la 11 iulie – absolvenþii promoþiei 2006 depun adeverinþa de
absolvire ºi valideazã fiºa de înscriere (prin semnãturã)
 30 mai-5 iunie – verificarea ºi avizarea dosarelor candidaþilor de comisia de mobilitate a personalului didactic, cu excepþia dosarelor absolvenþilor promoþiei 2006
 7-9 iunie – validarea fiºelor de înscriere de cãtre candidaþi, cu excepþia absolvenþilor promoþiei 2006
 Pânã la 12 iulie – extragerea din
aplicaþia MEdC a situaþiei preliminare cu numãrul total de posturi didactice vacante titularizabile pe
specialitãþi ºi numãrul total al candidaþilor înscriºi
 17-18 iulie – desfãºurarea concursului (locul va fi anunþat public, cu
30 de zile înainte).
 Pânã la 25 iulie – afiºarea rezultatelor finale
 26 – 27 iulie – etapa I – repartizarea
computerizatã, la nivel judeþean/al
municipiului Bucureºti a candidaþilor care au obþinut cel puþin nota/
media 7,00, pe posturi/catedre titularizabile
– depunerea ºi verificarea opþiunilor de candidaþii care ºi-au validat
fiºa de înscriere
 Pânã la 28 iulie – repartizarea computerizatã, în ordinea descrescãtoare a notei/mediei obþinute la concurs, pe posturi/catedre didactice vacante titularizabile a cadrelor didactice participante la concurs care au
obþinut minimum nota/media 7,00
 Etapa a II-a – repartizarea computerizatã, la nivel judeþean/al municipiului Bucureºti, a candidaþilor care
au obþinut cel puþin nota/media

 Pânã la 3 august – depunerea ºi veri-

ficarea opþiunilor de cãtre candidaþi
 Pânã la 4 august – repartizarea

computerizatã, în ordinea descrescãtoare a mediei obþinute la concurs, pe posturi/catedre vacante/rezervate a cadrelor didactice participante la concurs, care au obþinut
minimum nota/media 5,00 ºi care
solicitã detaºare la cerere, ºi afiºarea rezultatelor
 Etapa a III-a – repartizarea computerizatã, la nivel judeþean/al municipiului Bucureºti, a candidaþilor
care au obþinut cel puþin nota/media 5,00 ºi solicitã suplinire
 10-11 august – depunerea ºi verificarea opþiunilor candidaþilor (cu
fiºa martor) prevãzuþi la art. 84 din
Metodologia de miºcare a personalului didactic
 12 august – repartizarea computerizatã
 Etapa a IV-a – repartizarea în ºedinþã publicã
 19-23 iunie – depunerea ºi înregistrarea dosarelor pentru cumul/plata cu ora
 28 - 29 august – depunerea ºi înregistrarea dosarelor suplinitorilor
calificaþi (care au obþinut note/medii sub 5,00 la concursul din 17-18
iulie) ºi a suplinitorilor fãrã studii
corespunzãtoare
 31 august-1 septembrie – desfãºurarea concursului pentru suplinitorii calificaþi ºi a testãrii suplinitorilor fãrã studii corespunzãtoare
 4 septembrie – depunerea contestaþiilor, analizarea ºi rezolvarea lor,
precum ºi afiºarea rezultatelor
definitive
 5 septembrie – repartizarea în cumul/plata cu ora a personalului didactic titular, pe orele rãmase neocupate
 8 septembrie – emiterea deciziilor
de numire pe post/catedrã

În ceea priveºte metodologia de miºcare a personalului
didactic, nu sunt moficãri foarte mari faþã de anul anterior.
Una dintre noutãþile mai importante este cea potrivit cãreia
cadrelor didactice titulare, pentru care nu s-a aprobat
menþinerea în funcþia didacticã peste vârsta standard de
pensionare ºi care nu solicitã pensionarea, li se va desface
contractul de muncã. De asemenea, faþã de metodologia de
anul trecut, mai este prevãzut faptul cã, în cazul în care
restrângerea de activitate vizeazã douã sau mai multe persoane de aceeaºi specialitate, acestea vor fi evaluate sau vor
participa la un concurs, conform hotãrârii consiliului de
administraþie, la propunerea directorului adjunct. Evaluarea, respectiv concursul, se va realiza de o comisie numitã
de inspectorul ºcolar general, iar preºedintele acesteia va fi
inspectorul ºcolar de specialitate. O altã noutate este aceea
cã institutorii titulari, absolvenþi cu examen de diplomã ai
unui colegiu universitar pedagogic, ai liceului pedagogic
sau ai unei ºcoli echivalente urmate dupã absolvirea unei
instituþii de învãþãmânt superior cu diplomã de absolvire
sau de licenþã, care au încheiat contract cu ministerul pentru mediul rural, în perioada efectuãrii studiilor superioare,
pot participa la sesiunea de pretransferare pentru a ocupa o
catedrã de specialitate în învãþãmântul gimnazial din mediul rural. A mai fost introdusã o reglementare care scuteºte
cadrele didactice titulare pe posturi similare postului vacant
solicitat de la susþinerea probei practice. Totodatã, au fost
reordonate criteriile de departajare pentru note sau medii
egale.
Trebuie spus cã prin noua metodologie au fost aprobate
unele programe noi la disciplinele Limba ºi literatura
românã ºi Metodica predãrii activitãþilor instructiv-educative în grãdiniþa de copii, Geografie/Geologie, Sociologie,
Psihologie, Filosofie ºi Logicã ºi argumentare, Economie ºi
Educaþie antreprenorialã, Culturã civicã. Programele se
aflã în Anexa, care face parte integrantã din prezentul
ordin. Pentru celelalte discipline sunt valabile programele
de la concursul trecut.

Judeþe pilot
Metodologia pentru organizarea ºi desfãºurarea concursului
pentru ocuparea posturilor vacante în judeþele pilot are mai
multe noutãþi faþã de metodologia de anul trecut. Cea mai importantã prevede organizarea concursului la nivelul unitãþilor
de învãþãmânt. De asemenea, comisia de concurs ºi cea de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare a lucrãrilor scrise
vor fi constituite la nivelul unitãþilor de învãþãmânt, prin decizia
inspectorului ºcolar general. Comisia de contestaþii va fi formatã la nivelul inspectoratului ºcolar, prin decizia inspectorului general. Proba practicã, constând într-o activitate didacticã la
clasã, se va susþine numai pentru posturi titularizabile. Concursurile vor fi organizate în perioada 11 mai – 11 august 2006. Posturile sau catedrele didactice vacante sau rezervate trebuie publicate în perioada 11-13 mai 2006. Potrivit ministerului, judeþele-pilot din acest an vor fi cele de anul trecut, respectiv Brãila,
Dolj, Harghita, Neamþ, Iaºi, Sibiu, Cluj ºi Satu-Mare, la care se vor
mai adãuga încã douã care nu au fost încã stabilite.

FEN se opune transformãrii
examenelor într-un inutil supliciu
FEN considerã cã examenul de titularizare, odatã susþinut
ºi promovat, trebuie sã aibã valabilitate tot atât cât ºi posturile scoase la concurs (patru ani). Repetarea examenului,
în acest interval, este necesarã numai în mãsura în care
candidatul considerã, în avantajul sãu, sã obþinã o medie
mai bunã. Pe parcursul urmãtorilor patru ani el va putea
intra în clasamentul pentru titularizare sau ocuparea unui
post cu media obþinutã. În acest fel putem pune capãt unei
practici stresante, nejustificatã ºi nu de puþine ori umilitoare ºi totodatã vom da dovadã de mai multã responsabilitate în administrarea fondurilor publice. FEN a solicitat
în cadrul Comisiei de dialog social modificarea corespunzãtoare a metodologiei printr-un ordin de ministru. Solicitarea a fost acceptatã de reprezentanþii ministerului.
(profuldeserviciu@yahoo.com)
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Noile criterii de evaluare
a profesorilor universitari
creazã dispute
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a aprobat
la începutul lui octombrie criterii noi de
evaluare pentru conferirea titlurilor de
profesor universitar, conferenþiar
universitar ºi cercetãtor ºtiinþific gradul I ºi
II, care se vor aplica pentru concursurile
care au început din noiembrie acest an.
Noile criterii au stârnit însã numeroase
obiecþii. Nemulþumirile au fost legate în
principal de criteriile care impun ca o
condiþie fundamentalã pentru cei care
vor sã ocupe funcþia de profesor universitar sã aibã prestigiu internaþional exprimat prin cel puþin un grant câºtigat într-o
competiþie internaþionalã ºi cel puþin
patru articole, studii sau brevete de
invenþie care sã fie cotate ISI sau sã fie
indexate în baze de date internaþionale
de referinþã pentru domeniu. Noile
reglementãri mai prevãd cã în evaluarea
activitãþii didactice se iau în considerare
ºi evaluãrile din partea studenþilor. De
asemenea, a fost instituitã ºi o evaluare
calitativã a contribuþiilor la postul de
profesor, prin compararea autoevaluãrii
candidatului ºi a conþinutului celor mai
relevante lucrãri ºtiinþifice ale acestuia.
Totodatã, se stabileºte cã dobândirea
calitãþii de profesor universitar înseamnã
automat dobândirea dreptului de
conducere de doctorat, dupã model
american. Comisiile de specialitate din
cadrul Consiliului Naþional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor
Universitare (CNATDCU) pot adãuga la
sistemul de evaluare criterii sau indicatori
suplimentari în concordanþã cu starea
domeniului, fãrã însã a substitui criteriile ºi
indicatorii minimali stabiliþi de minister.
Deºi noile criterii au fost contestate ºi s-a
produs chiar ºi blocarea procedurii de
acordare a titlurilor universitare prin suspendarea ultimei ºedinþe a CNATDCU
de la sfârºitul lunii octombrie, fostul
ministru al educaþiei, Mircea Miclea,
cel care le-a aprobat, a declarat cã nu
le va modifica. Noua conducere a ministerului s-a arãtat însã deschisã la rediscutarea lor. Reanalizarea împreunã cu
CNATDCU ºi Consiliul Naþional al
Rectorilor a ordinelor prin care au fost
aprobate noile criterii a fost inclusã chiar
în acordul semnat de federaþiile sindicale
din învãþãmânt ºi de Guvern.
Vã prezentãm în continuare argumentele
împotriva noilor criterii susþinute
de academicianul Nicolae
Manolescu, membru al
CNATDCU ºi unul dintre cei care s-au
declarat împotriva acestora, precum ºi
punctul de vedere al Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii, exprimat de
Dumitru Miron, secretar de stat pentru
învãþãmântul superior.
Andrei DIMA

Nicolae Manolescu:
„Criteriile nu sunt
adaptate fiecãrui
domeniu“
„Eu n-am nimic împotriva sporirii
exigenþei, prin urmare împotriva
stabilirii unui set de criterii cât mai
sever. Douã obiecþii am la felul în
care fostul ministru Miclea a gândit
aceste criterii. Prima obiecþie se
referã la faptul cã ele nu sunt adaptate cum se cuvine fiecãrui domeniu în parte, fiecãrei specializãri, ºi
a doua obiecþie este cã ele nu
funcþioneazã prin complementaritate, prin întregire, ci prin excludere. La prima observaþie, cred cã
nu poþi sã stabileºteti exact aceleaºi
norme pentru specialitãþi foarte
diferite, trebuie sã gãseºti niºte
nuanþe, sã existe o flexibilitate. De
pildã, e vorba, între altele, de publicaþii în strãinãtate dar nu oricum, ci
în reviste de specialitate care au
codul ISI care, din pãcate, nu e valabil pentru toate tipurile de publicaþii. Un biolog sau un matematician de exemplu au reviste ISI pe
când un istoric sau un istoric al literaturii române nu are, ºi atunci nu
am sã cer unui viitor profesor de
istoria literaturii române sã publice
în asemenea reviste. Un alt criteriu,
sã spunem granturile, sã dirijeze
sau sã participe la mai multe granturi internaþionale, numai cã pe de
o parte granturile sunt sã zicem
ocazionale ºi câtã vreme România
nu e în Uniunea Europeanã ea nu
are o participare corectã la granturi
ºi pe de altã parte iarãºi, existã dis-

cipline la care granturile nu sunt
posibile. Unde gãsesc eu ca istoric al
literaturii române un partener în
Belgia, în Franþa sau în Spania pentru o temã care sã facã obiectul unui
grant, unei teme de cercetare în
domeniul meu? Nu gãsesc. Eu merg
mai departe ºi spun cã poþi sã pui
criterii oricât de severe dacã permiþi
o miºcare a lor în aºa fel încât sã nu
se excludã ci sã se completeze. Asta
este a doua problemã, ºi anume faptul cã aceste criterii sunt exclusive.
De aici a mai apãrut o dificultate. În
acest moment, din câte am discutat
în consliu, la nici o disciplinã nu
existã nici un dosar care sã îndeplineascã toate condiþiile cerute, prin
urmare transformãm exigenþa într-o barierã ºi atunci ne-am blocat ºi
am spus cã nu mai mergem mai
departe pentru cã nu am nici un
chef sã mã duc la o asemenea
comisie, sã îi resping pe toþi, sã mi se
urce în cap ºi eu sã nu pot sã am nici
un rãspuns. În parantezã fie spus,
cei care ar fi respinºi ar putea întreba ºi cum anume domnul Miclea, eu
sau Eugen Simion sau alþii din acest
consliu îi respingem pentru cã nu
îndpelinesc niºte condiþii pe care
nici noi nu le îndeplinim. Nici domnul Miclea nu le îndeplineºte pe
toate. Dacã domnia sa ºi-ar aplica
aceste criterii ar trebui sã renunþe la
titlul de profesor. Eu însã cred cã
aceste criterii nu trebuie nici mãcar
schimbate. Trebuie fãcute douã-trei
precizãri: a se aplica cu grijã, ºi
cu flexibilitate, atât ºi nimic mai
mult.“

Dumitru Miron:
„Criteriile
nu se vor aplica
ca o ghilotinã“
„Sunt niºte criterii de excelenþã
medianã, elaborate pe baza bunelor
practici din þãrile membre ale
Uniunii Europene. În al doilea rând
vreau sã spun cã se înscriu în dorinþa Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii de a conserva ºi accentua
excelenþa ºtiinþificã ºi profesionalã
ºi raportarea activã la mobilitatea
interuniversitarã în spaþiul european al învãþãmântului superior.
Deci nu se doreºte în nici un fel blocarea promovãrii ci oferirea unor
þinte pentru viitorii candidaþi la
aceste funcþii didactice, astfel încât
sã rezistãm criteriilor de evaluare la
nivel european. Nu mai putem sã rãmânem în zona originalitãþii conceptuale pentru cã recunoaºterea
noastrã de cãtre comunitatea ºtiinþificã ºi profesionalã europeanã va
avea de suferit, ºi mai ales recunoaºterea produselor muncii
noastre. Sã ridicãm problema urmãtoare, noi trebuie sã finalizãm procesul de certificare a calitãþii în
învãþãmântul universitar. Atestarea
calitãþii se va face pe baza unui
mecanism de peer-review, împreunã cu agenþii de asigurare a calitãþi
din þãri membre ale Uniunii Europene ºi se vor certifica, acredita, atesta
discipline, programe de studii ºi
cadre didactice. Criteriile sunt perfectibile, ne propunem sã le supunem spre analizã Consiliului
Naþional al Rectorilor ºi CNATDCU
ºi sã continuãm procesul de elaborare. Aceste criterii au fost remise
tuturor comisiilor de specialitate
ale CNATDCU pentru a elabora criterii pe domeniu, ele sunt criterii
cadru, de la ele se porneºte pentru
fiecare domeniu de studiu. Atunci
se va face o diferenþiere. De aceea
au fost chemate comisiile Consiliului care sã nuanþeze aceste criterii. Principala tarã pe care o avem

este cã nu suntem prezenþi în
mãsura în care am putea în comunitatea profesionalã ºi ºtiinþificã internaþionalã. Ne pare rãu cã au venit
aºa târziu aceste criterii dupã menþinerea unor niveluri de relativ confort. În privinþa granturilor, acestea
se pot obþine dacã elaborãm proiecte de calitate, finanþabile. În
toate domeniile se poate, nu existã
o anumitã îngustare a accesului la
granturi ºtiinþifice. În al doilea rând
avem ºi calea prin care ne putem
strãdui sã consacrãm publicaþii
româneºti care sã aibã notorietate
internaþionalã ºi sã fie considerate
articolele publicate în revistele
româneºti de respiraþie internaþionalã. Nu trebuie neapãrat sã publice
toþi în strãinãtate critica literaturii
române. Specialiºtii Academiei Române sã ne spunã dânºii cã aceste
reviste consacrate, certificate de
Academie, au echivalenþa marilor
publicaþii strãine. Nu mai suntem de
acord sã începem sã numãrãm articolele publicate în jurnale cu acoperire zonalã, regionalã pentru cã
este inadmisibil. Ce e contestabil în
faptul cã solicitãm vizibilitate internaþionalã, trebuie sã rãmânem regionaliºti? Criteriile nu se vor aplica
ca o ghilotinã, nu vrem sã forþãm
totul într-un pat al lui Procust, aceste criterii nu sunt niºte paturi ale lui
Procust mai ales cã aplicarea lor se
va face de membrii comisiilor
CNATDCU care sunt formate din
specialiºti de notorietate ºi care
sunt convins cã au înþelepciunea
necesarã pentru a nuanþa, ele nu
sunt aplicate de o persoanã, de ministru, de secretarii de stat. Sunt
aplicate de oamenii din mediu academic care ºtiu sã nuanþeze, am
convingerea cã ei vor nuanþa fãrã sã
slãbeascã pilonii de rezistenþã ai
arhitecturii. Noul ministru e favorabil analizãrii acestor criterii. Ele
sunt însã un semnal apãsat cu
privire la ce trebuie sã ne dorim cu
toþii, nu ministerul sau anumite persoane, ci cu toþii“.

REPORTAJ

8

{coala româneascq  noiembrie 2005

Pe toatã perioada protestului, reprezentanþii

Greva profesorilor a paralizat
sistemul de
Învãþãmântul românesc s-a aflat pentru aproximativ o lunã pe un butoi cu pulbere gata
sã explodeze. Pe de-o parte, au fost cadrele didactice, care nu au vrut sã renunþe la
greva generalã, pânã nu au primit o majorare consistentã, iar pe de altã parte a fost
Guvernul, care nu a dorit, timp de trei sãptãmâni, nici în ruptul capului sã acorde o
creºtere salarialã mai mare de 8 %. Dupã lungi parlamentãri ºi douã intervenþii ale
preºedintelui Traian Bãsescu, s-a ajuns la un acord.
Constantin Neacºu

Pentru a doua oarã, dupã 1989, profesorii au protestat fãrã sã se gândeascã, dar, mai ales, fãrã sã le
fie fricã de repercursiuni. Ca ºi în 2000, se pare cã
le-a ajuns cuþitul la os. Astfel, dascãlii au þinut cu
dinþii de singura lor ºansã de a primi o majorare
salarialã decentã: greva.
Protestul, început pe ºapte noiembrie, pãrea cã nu
va þine mai mult de douã zile, însã aroganþa ºi
greºelile unor membri ai Guvernului au prelungit
mult mai mult greva.

Cronica erorilor
Prima greºealã fãcutã de guvernanþi ºi taxatã dur de
sindicate a fost chemarea în judecatã. Aceastã eroare
a aparþinut secretarului de stat Paloma Petrescu, care
ducea negocieri pe toate fronturile, jucând de fapt la
douã capete. Deºi vroia sã lase impresia cã se zbate
pentru a le rezolva profesorilor problemele, aºezându-se la masa tratativelor, ministrul nu încerca altceva decât sã sugrume protestele prin acþionarea în
instanþã a federaþiilor, sperând ca justiþia sã declare
greva ilegalã. Acest pas a fost cireaºa de pe tort, care
i-a înfuriat ºi mai mult pe profesori ºi care a dus la
respingerea primului protocol propus de Guvern. O

a doua greºealã fãcutã de reprezentanþii Executivului
s-a produs la o sãptãmânã. În timp ce profesorii
protestau, la Ministerul Economiei se gãseau fonduri
pentru mãrirea salariilor minerilor. În plus, în
aceeaºi zi, Parlamentul hotãra achiziþionarea a câteva zeci de automobile.

Intervenþiile preºedintelui
Dacã la începutul protestului toþi reprezentanþii
Alianþei, în frunte cu premierul Tãriceanu, susþineau
cã nu existã nici o posibilitate de creºtere a salariilor
ºi a bugetului Educaþiei, cu timpul aceºtia ºi-au
schimbat declaraþiile. A fost de ajuns o simplã afirmaþie a preºedintelui Bãsescu pentru ca mai-marii
de la Palatul Victoria sã-ºi revizuiascã atitudinea.
Mai precis, chiar în seara învestirii noului ministru al
Educaþiei, Mihail Hãrdãu, Traian Bãsescu a spus cã
Învãþãmântul chiar are nevoie de cel puþin 5% din
PIB. A doua zi, atât premierul Tãriceanu cât ºi ministrul Sebastian Vlãdescu au ieºit cu noi declaraþii,
dar ºi cu o nouã viziune asupra finanþãrii educaþiei.
Culmea este cã, peste noapte, s-au gãsit ºi fonduri
pentru derularea tuturor proiectelor din 2006. Nu
degeaba se spune cã noaptea este un sfetnic bun. O

10.000 de profesori au încercuit Parlamentul
Peste 10.000 de cadre didactice
din cele patru federaþii sindicale
din Învãþãmânt au participat, vineri 18 noiembrie, la un miting în
Piaþa Constituþiei din Bucureºti. La
finalul protestului, profesorii au format un lanþ uman, acoperind trei
laturi din cele patru ale Palatului
Parlamentului.
Constantin Neacºu

Protestatarii strânºi în piaþã au cerut
demisia secretarului de stat în Ministerul Educaþiei, Paloma Petrescu, pe
care o considerã a fi în spatele acþiunii
declanºate de minister în instanþã pentru a determina oprirea grevei. Nici
restul Guvernului ºi nici preºedintele
Bãsescu nu au scãpat de huiduielile
cadrelor didactice. De altfel, manifestanþii i-au adus ºi un cadou preºedintelui: un brãduþ – artificial – în care au

agãþat covrigei ºi punguþe cu firmituri de
pâine, reprezentând salariile de mizerie
pe care le primesc. La miting ºi-a fãcut
apariþia chiar ºi Moº Crãciun. Într-un costum ponosit ºi cu punga goalã, Moºul
cerºea câteva parale pentru sistemul
educaþional. Profesorii au adus cu ei la
protest ºi un mãgãruº din pluº care avea
în piept o foaie pe care era scris:
„Maxima ofertã a Guvernului – o mare
mãgãrie“.

„Tãricene, þi-aº dori,/
Un prof debutant sã fii!”
Vestea primitã de la tribunal, care admisese suspendarea procesului înaintat de
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii sindicatelor din învãþãmânt, a încins ºi mai
mult atmosfera. Dupã un ropot de aplauze profesorii au început sã strige
la unison „demisia“. Aceºtia au
recomandat guvernanþilor
sã-ºi ia trei ani vacanþã ºi sã
aibã parte de salariul pe
care îl primeºte un debutant în Învãþãmânt.
„Foaie verde de cucutã/
Ne-aþi promis 6%,/ Guvernanþi cu aroganþã,/
Luaþi-vã trei ani vacanþã!“. „Tãricene, þi-aº dori, / Un prof debutant sã fii!“. „Noi avem doar straie
rupte,/ Voi sunteþi în top 300!“. Nu
a scãpat de furia profesorilor nici
noul ministru al Educaþiei, Mihail Hãrdãu. „ªcoala e-n gãleatã,/ ªi va fi
chiar ºi mai rãu,/ Cãci Bãsescu în loc s-o scoatã,/ O
bagã ºi mai rãu în Hârdãu“ (potrivit DEX –
puºcãrie, închisoare)
aluzie la numele
noului ministru al
Educaþiei, Mihail

Hãrdãu). Trebuie spus cã astfel de mitinguri au avut loc pe tot parcursul celor
trei sãptãmâni
de grevã.
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Guvernului s-au întrecut în erori

pentru trei sãptãmâni
învãþãmânt!
„Nu renunþaþi la greva
disperãrii ºi a demnitãþii!“
Timp de trei sãptãmâni pe adresa
Federaþiei Educaþiei Naþionale
au curs sute de mesaje. Unele
dintre ele le prezentãm în cele
ce urmeazã.
„Ne este ruºine cã suntem profesori, vã spunem
sincer, chiar ºi dublate salariile nu ºtiu dacã mã
mai motiveazã învãþãmântul. Trageþi singuri
concluziile“. (Mesaj trimis de la un profesor.)
„Sã trãiascã guvernanþii cu 100 de euro pe
lunã! Dacã mi-ar oferi cineva alternativa de a
pleca la muncã în occident prin contract de
muncã, mâine îmi dau demisia din
Învãþãmânt“. (Un alt cadru didactic.)
„Stimaþi sindicaliºti – deºi nu sunt cadru
didactic, în calitate de pãrinte, cu un copil de
ºcoalã, vã susþin în toate demersurile
dumneavoastrã! Consider cã nu se poate avea
învãþãmânt de calitate fãrã o salarizare
corespunzãtoare a personalului didactic“.
(Mesaj trimis de un pãrinte.)

a doua intervenþie a preºedintelui Bãsescu avea sã
punã capãt protestelor profesorilor. La ultima
negociere, care a avut loc la 27 noiembrie, acesta a
venit la Palatul Victoria ºi, dupã ºase ore de discuþii,
a reuºit împreunã cu echipa de negociatori a Guvernului sã punã pe masã o ofertã, care a fost apoi semnatã de preºedinþii celor patru federaþii.

Guvernanþii au trecut
la manipulãri
Pe toatã perioada grevei, Ministerul Educaþiei a încercat prin toate metodele sã distrugã unitatea sindicalã. În fiecare zi, funcþionarii MEdC au prezentat situaþii false ale ºcolilor care sunt în grevã. Totul a culminat pe 23 noiembrie, când MEdC a anunþat cã mai
puþin de 50% dintre profesori sunt în grevã, cu toate
cã cifrele prezentate chiar de ei arãtau contrariul. Astfel, potrivit comunicatului MEdC, profesorii din aproximativ 7.500 de ºcoli renunþaserã la grevã, iar în
peste 10.800 de unitãþi de învãþãmânt greva continua.
În aceeaºi zi însã lovitura de teatru a venit de la
Guvern, unde liderii federaþiilor din Învãþãmânt au
fost chemaþi pentru negocieri. Aici, vicepremierul
Gherghe Pogea a considerat cã mai importantã
decât negocierile este grila de salarizare în care
intrã numai 10-20% dintre profesori, prezentând-o
ziariºtilor aflaþi la întâlnire. Spera probabil ca prin
acest gest sã atragã presa de partea sa, iar profesorii
sã cadã în dizgraþie. Este inutil sã mai menþionãm cã
respectiva grilã nu a avut efectul scontat de Pogea.
ªtim cu toþii care sunt salariile profesorilor?! Liderii
sindicali nu au acceptat însã o asemenea jignire,
fapt pentru care au pãrãsit negocierile.

Pãrinþii sunt alãturi
de dascãli
Federaþia Naþionalã a Asociaþiilor de Pãrinþi din
Învãþãmântul Preuniversitar (FNAP-IP) a anunþat
cã susþine pricipala revendicare a sindicatelor din
învãþãmânt, de acordare a creºterilor salariale, ca

fiind justificatã. FNAP-IP considerã cã, aºa cum s-au
gãsit soluþii viabile pentru rezolvarea unor solicitãri, de altfel justificate, de majorare a unor drepturi bãneºti comunicate iniþial ca definitive pentru
alte categorii profesionale, cum sunt minerii ºi parlamentarii, guvernanþii vor gãsi pe calea dialogului,
soluþia de ieºire din aceastã crizã ºi vor asigura o
creºtere acceptabilã a nivelului salarial al cadrelor
didactice ºi personalului administrativ din învãþãmânt. FNAP-IP a fost înfiinþatã în august 2005 ºi

este formatã din asociaþii ºi comitete de pãrinþi din
unitãþi de învãþãmânt din întreaga þarã. Potrivit
actului de constituire, FNAP-IP ºi-a propus sã realizeze un parteneriat educaþional cu Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii (MEdC), unitãþile de învãþãmânt
ºi comunitãþile locale pentru eficientizarea ºi creºterea calitãþii învãþãmântului de la noi din þarã, în
concordanþã cu standardele Uniunii Europene ºi
specificul societãþii româneºti, în interesul elevilor
din învãþãmântul preuniversitar.

Proteste extreme
12 profesori au ales sã intre, pe timpul protestelor, în greva foamei. Primul dascãl care a apelat
la aceastã soluþie extremã a fost Ovidiu Vlãdulescu, din Slobozia. Profesorul de francezã, membru al Federaþiei Educaþiei Naþionale ºi-a motivat
gestul, spunând cã numai aºa le va atrage atenþia
guvernanþilor. „Am intrat în greva foamei ca sã-i
oblig pe cei de la Palatul Victoria sã revinã la
realitate, pentru cã ignorã gravitatea situaþiei ºi
pericolul care pândeºte sistemul de învãþãmânt
românesc prin subfinanþare cronicã“, a precizat
dascãlul aflat pe patul de spital. Ovidiu Vlãdulescu ne-a mai spus cã nu înþelege de ce trebuie ca
profesorii sã recurgã la mãsuri extreme pentru a
obþine ceea ce prevede practic legea. „Ei negociazã la acest moment cu noi legea care îi obligã sã
creascã salariul mediu din învãþãmânt. Nu înþeleg de ce, acum, trebuie sã luptãm în stradã, pe
paturi de spital, în greva foamei, prin mitinguri,
ca sã-i obligãm sã respecte legea ºi propriile angajamente. Trãim într-o þarã absurdã, iar dumnealor ne sfideazã. Voteazã trei milioane de euro
ca sã-ºi cumpere maºini de lux… ºi nu sunt fonduri pentru învãþãmânt. Este pur ºi simplu impertinenþã, când vin ºi ne cer sã trecem sã muncim în continuare, ºi ei sã se îmbuibe“, a mai
declarat profesorul grevist.

Trebuie spus cã în a zecea zi de grevã a foamei
Ovidiu Vlãdulescu a fost sunat la spital de cãtre
premierul Cãlin Popescu-Tãriceanu. La douã ore
dupã aceea, a primit vizita preºedintelui FEN, Cãtãlin Croitoru, ºi a preºedintelui Traian Bãsescu.
Dupã o discuþie cu cei doi, profesorul Vlãdulescu
a hotãrât sã renunþe la protestul extrem.

„Vineri, în Piaþa Constituþiei, v-am dat girul
meu, mi-am pus speranþa în dumneavoastrã.
Vã implor sã ne reprezentaþi interesele în
continuare, sã nu semnaþi acel acord. Altfel,
ne-aþi trãda ºi dumneavoastrã. Lãsaþi-ne mãcar
demnitatea! Voi face un împrumut la bancã,
fãrã acoperire, pentru cã sunt suplinitor ºi nu
pot obþine altfel credit. Îmi va fi greu, dar încã
de când am semnat prima oarã ºtiam la ce mã
înham. Nimic nu mã poate determina sã dau
înapoi ºi eu nu o voi face. Azi am semnat iar
pentru continuarea grevei ºi nesemnarea
acordului. M-am întors acasã, m-am uitat în
ochii copilului meu ºi i-am spus: „Nu trebuie
sã-þi mai fie ruºine cã eºti copil de profesor!“,
cu stima, M. Cãlin.
„Nu renunþaþi la greva disperãrii ºi a demnitãþii!!! Unde sunt tichetele de masã, fondul
pt. carte, pt. internet, pt. haine??? Nu cedaþi, în
numele tuturor care vã sprijinã trup ºi suflet
însângerat de durerile umilinþei...“,
cu stimã M. Mazilu.
Cãtre Federaþia Educaþiei Naþionale,
domnului preºedinte Cãtãlin Croitoru:
„În numele tuturor membrilor Sindicatului
Cadrelor didactice (SEH – Pedagogusok
Szakszervezete) cel mai mare sindicat din
învãþãmânt din Ungaria, þin sã vã asigur de tot
sprijinul ºi solidaritatea noastrã. Suntem
conºtienþi cã treceþi prin momente grele,
dar adevãrul este de partea voastrã. În pragul
aderãrii la Uniunea Europeanã este mai mult
decât important sã aveþi o infrastructurã a
învãþãmântului care sã vã asigure condiþii de
muncã demne de menirea pe care o îndepliniþi
ºi salarii care sã permitã un nivel de viaþã
decent . Vã felicitãm pentru rezultatele deja
obþinute ºi vã urãm mult succes în continuare.
Suntem alãturi de voi.“,
Budapesta, la 21 noiembrie 2005
László VARGA, Preºedinte
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FEN a cerut încã din 2 august,

Plata restanþelor salariale pentru
toþi angajaþii din învãþãmânt
Unul din punctele îndelung discutate în cadrul
negocierilor dintre sindicatele din învãþãmânt
ºi reprezentanþii Guvernului s-a referit la plata
restanþelor salariale, pentru perioada octombrie 2001- octombrie 2004. Însã, de vinã pentru
discuþiile interminabile nu au fost demnitarii, ci
doi lideri ai profesorilor, care nu vroiau sub nici
o formã ca de restanþele salariale sã beneficieze

ºi dascãlii care nu sunt membri de sindicat. ªi
asta, în condiþiile în care profesorul care nu
doreºte sã facã parte din vreun sindicat este
oricum obligat sã verse 1% din salariu în contul
organizaþiilor sindicale, având în vedere cã ºi el
beneficiazã de rezultatele negocierilor purtate
de cãtre reprezentanþii dascãlilor. Prin urmare,
deºi se folosesc de fondurile primite de la profe-

sorii neimplicaþi în miºcarea sindicalã, cei doi
lideri în cauzã nu numai cã nu se bat ºi pentru
drepturile acestora, ci le pun ºi beþe-n roate, în
felul acesta determinându-i sã se înscrie în sindicat. Trebuie spus cã, încã din august a.c., Federaþia Educaþiei Naþionale a încercat sã rezolve
problema salariilor restante pentru toþi angajaþii sistemului de învãþãmânt. Liderii FEN au

trimis Executivului o scrisoare, pe data de 2
august a.c., în care cereau adoptarea unei
hotãrâri de guvern care sã ofere o soluþie unitarã de platã a restanþelor salariale. Dupã patru
luni de aºteptare, la 29 sempembrie a.c., pe
adresa FEN, s-a primit, în sfârºit, rãspunsul la
cerere. Vã prezentãm atât scrisoarea FEN, cât ºi
documentul primit de la Guvern.

Adresa nr. 147/02.08.2005
Cãtre,

Guvernul României
În atenþia,
Domnului Cãlin POPESCU-TÃRICEANU, PRIM-MINISTRU
În temeiul art. 28 al. 1 Legea Sindicatelor ºi art. 102 al. 1 ºi 2 Constituþia României, Federaþia Educaþiei
Naþionale, în numele salariaþilor din învãþãmânt PUNE ÎN VEDERE GUVENULUI ROMÂNIEI: Sã dispunã, de
urgenþã, plata diferenþelor salariale neacordate prin încãlcarea dispoziþiilor în materie salarialã pentru personalul din învãþãmânt, pe perioada ultimilor trei ani.
Ulterior adoptãrii Legii 128/1997, salariile personalului didactic de predare ºi didactic auxiliar, au fost calculate ºi acordate cu încãlcarea dispoziþiilor legale în materie salarialã, creându-se astfel un deficit major în veniturile acestora.
Abia în octombrie 2004, ca urmare a negocierilor dintre federaþiile sindicale, semnatare ale Protocolului
din 14 septembrie 2004, ºi Guvernul României, acesta a emis OUG nr. 68/2004, care reglementa o machetã de
calcul cu un algoritm foarte clar, adoptat în conformitate cu prevederile Legii 128/1997 în materie salarialã.
Prin adoptarea algoritmului în aceastã formã, a apãrut ºi recunoºterea implicitã, din partea acestei instituþii, a
greºelilor de calcul al salariilor din învãþãmânt.
Desigur, ordonanþa producând efecte doar pentru viitor, prin adoptarea ei nu a fost posibilã ºi repararea
prejudiciului anterior.
Pentru acest motiv, în scopul reparãrii prejudiciului astfel creat, numeroase sindicate, la diferite niveluri, au demarat acþiuni civile.
Din pãcate însã, majoritatea acestor organizaþii, în lupta lor pentru imagine ºi cu concursul anumitor instituþii ale satului, au omis faptul cã Legea
128 (temeiul legal al acþiunilor judecãtoreºti) are efecte asupra tuturor salariaþilor din învãþãmânt, iar calculul greºit a afectat, fãrã excepþie, toþi salariaþii din învãþãmânt, al cãror salariu s-a calculat conform acestei legi.
Asupra majoritãþii acþiunilor s-au pronunþat deja hotãrâri definitive ºi executorii, astfel încât, la acest moment, au apãrut, mulþumitã organizaþiilor
suferinde de crize de imagine, douã categorii distincte de bugetari ai învãþãmântului, paradoxal salarizaþi prin aceeaºi lege:
 prima categorie: caracterizatã prin faptul cã, în urma unor acþiuni limitative ºi discriminatorii, ºi-au recuperat drepturile salariale de care au fost privaþi.
 a doua categorie: caracterizatã prin faptul cã, deºi au fost privaþi în acelaºi mod, de aceleaºi drepturi, de aceleaºi instituþii, nu ºi-au recuperat banii
datoraþi, privind neputincioºi la spectacolul de împãrþire a banilor câºtigaþi în procesele civile.
Subliniem faptul cã, este de notorietate principiul universalitãþii legii, astfel încât, pe nici o cale nu se pot crea alte situaþii decât cele prevãzute de
legea 128/1997 în materie salarialã.
Mai mult decât atât, potrivit art. 239 Codul muncii, prevederile contractului colectiv de muncã produc efecte pentru toþi salariaþii, indiferent de data
angajãrii sau de afilierea lor la o organizaþie sindicalã ºi conform art. 241 al. 1 lit. c: clauzele contractelor colective de muncã produc efecte dupã cum
urmeazã: lit. c) pentru toþi salariaþii încadraþi la toþi angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncã la acest
nivel.
Bineînþeles cã existenþa absurdã ºi ilegalã a douã categorii artificiale de bugetari în cadrul aceleiaºi ramuri de activitate, determinã implicit ºi
apariþia unei a doua categorii de pensionari: cei care deºi au aceleaºi condiþii de muncã ºi încadrare, vor avea o pensie mult mai micã, deoarece, la un
moment dat, instituþiile competente le-au refuzat dreptul de a le recalcula, legal, salariul.
Gravitatea ºi implicaþiile pe termen lung ale acestei crize socio-profesionale este evidentã ºi numai o instituþie responsabilã conºtientizeazã efectele acesteia.
Desigur aceastã situaþie a generat, deja, tensiuni ºi nemulþumiri maxime în rândul salariaþilor din învãþãmânt, care sunt din ce în ce mai convinºi de
faptul cã drepturile lor salariale prevãzute de Constituþia României, legea 128/1997 ºi Contractul colectiv de muncã, le sunt flagrant încãlcate, astfel încât
sunt dispuºi la orice acþiuni pentru recuperarea lor.
Instituþia dumeavoastrã, în baza prerogativelor cu care a fost învestitã, are obligaþia faþã de salariaþii bugetari ºi faþã de instituþia statului de drept, sã
soluþioneze aceastã situaþie, fãrã precedent în sistemul economiei naþionale, prin repunerea în starea de drept ºi repararea prejudiciului adus salariaþilor.
Unul dintre ministerele aflate în subordinea Guvernului României îi sunt aplicabile prevederile art. 243 al. 1: executarea contractului colectiv de
muncã este obligatorie pentru pãrþi, iar conform al. 2: neîndeplinirea obligaþiilor asumate prin contractul colectiv de muncã atrage rãspunderea pãrþilor
care se fac vinovate de aceasta.
Având în vedere calitatea de emitent al actelor normative specifice salarizãrii în învãþãmânt, dar ºi faptul cã Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii se organizeazã ºi funcþioneazã numai în subordinea Guvernului, vã solicitãm ca, cu maximum de urgenþã, sã analizaþi situaþia ºi sã procedaþi la dezamorsarea
acestei crize socio-profesionale.
Vã solicitãm sã nu vã aliniaþi la acþiunile ilegale de prozelitism sindical, discriminare socialã ºi orice alte fapte neconstituþionale.
Faþã de toate acestea, vã solicitãm sã dipuneþi repararea prejudiciului cauzat prin încãlcarea dispoziþiilor Legii 128/1997, în materie salarialã, pentru toþi salariaþii afectaþi, indiferent cã sunt sau nu membri de sindicat.
În situaþia nesoluþionãrii problemei prezentate, Federaþia Educaþiei Naþionale va apela la toate mijloacele legale garantate de Constituþia României,
legea penalã ºi Legea Sindicatelor, astfel încât:
 în temeiul art. 28 al. 1, Federaþia Educaþiei Naþionale va declanºa grevã generalã în învãþãmânt
 va formula plângere penalã împotriva celor responsabili de infracþiunea de delapidare art. 215(1) Cod penal, infracþiune prevãzutã de
LG. 81/1999 privind datoria publicã, infracþiunea prevãzutã de legea 19/2000 privind regimul sistemului public de pensii ºi alte asigurãri sociale.
 pentru refuzul de a soluþiona cererea noastrã legitimã, vom formula plângere penalã împotriva celor responsabili pentru abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 248 Cod penal).
Menþionãm cã aceastã situaþie a fost adusã ºi la cunoºtinþa Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii.
DATA
2 august 2005

Preºedinte,
Cãtãlin Croitoru

Cãtre,

Federaþia Educaþiei
Naþionale
În atenþia,
Domnului preºedinte Cãtãlin Croitoru
În baza solicitãrii adresate Ministerului Educaþiei ºi Cercetãri
de cãtre Cancelaria Primului-ministru (nr. 755/CV/
18.11.2005) ca urmare a scrisorii trimise de dvs., în data de 2
august 2005, Guvernului României, cu privire la plata diferenþelor salariale neacordate în perioada 2001 – 2004, vã
facem cunoscut cã soluþionarea problemelor ridicate de dvs.
a fost cuprinsã în acordul semnat, în data de 28 noiembrie
2005, de reprezentanþii Guvernului României ºi cei ai federaþiilor sindicale din învãþãmânt.
Potrivit acordului, Guvernul se angajeazã sã stabileascã, prin
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, o reglementare unitarã care
sã împiedice apariþia de discriminãri între salariaþii aflaþi în
aceeaºi situaþie. Pânã la 31 ianuarie 2006, Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii va stabili valoarea sumelor datorate ºi neplãtite
angajaþilor din învãþãmânt. Plata acestor sume va începe cu
luna februarie 2006 ºi va fi eºalonatã pe o perioadã de maximum 35 de luni. Suma lunarã medie va fi de 330.000 ROL.
Pentru personalul deja pensionat, care este îndreptãþit la
plata sumelor restante, achitarea acestora se va face în
tranºe, dispuse în limita a maximum trei luni, iar pentru personalul pensionabil în intervalul perioadei de maximum 35
de luni, achitarea se va reeºalona aºa încât sã fie încheiatã cel
mai târziu la data pensionãrii.
În cazul proceselor câºtigate, sumele se vor achita conform
hotãrârilor judecãtoreºti într-o singurã tranºã.
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Consilierul tãu juridic,
Alexandra ICHIM

Noiembrie 2005. O lunã, care cu siguranþã nu va fi prea uºor
uitatã de dascãli, dar nici de Guvernul României sau de MEdC.
A fost o lunã cu bune ºi cu rele, balanþa înclinând totuºi spre cele
bune. Dar sã facem acest bilanþ împreunã.

Ministerul Educaþiei a încercat sã transforme peste 300.000 de dascãli în greviºti ilegaliºti

Cu greva la tribunal
Dacã iniþial dreptul la negocieri colective ne-a fost refuzat luni în ºir, ulterior,
prin presiunea federaþiilor sindicale ºi a
manifestaþiilor publice, Guvernul deschide negocierile. Totul a început o datã
cu acþiunile de protest de la deschiderea
anului ºcolar, au continuat cu mitingul
de forþã din 5 octombrie, ajungând în
final la ceea ce guvernanþilor le place sã
numeascã „negocierile cu sindicatele“.
La început, întâlnirile noastre cu Guvernul pãreau a fi doar o mimare de negociere în condiþiile în care mandatul prezentat nouã de Guvern a fost 0% creºteri
salariale. Faþã de acest mandat, în calitatea noastrã de negociatori, ne-am simþit
datori sã argumentãm Guvernului solicitãrile noastre privind creºterea procentului alocat din Produsul Intern Brut, prin
argumente pertinente, concludente ºi
susþinute de situaþii reale.
În încercarea de a-ºi justifica incapacitatea
de guvernare democraticã liberalã realã,
Guvernul a fãcut uz de argumente ce incriminau profesorii, îi transformau în
niºte ilegaliºti ºi în niºte persoane care nu
au ce cãuta de fapt în finanþarea de stat.
Iatã cum, în pline negocieri ºi farã nici o
precizare prealabilã, în timp ce discutam
semnarea sau nesemnrea unui acord,
Ministerul Educaþiei gãseºte, sau cel puþin aºa a sperat, soluþia incapacitãþii sale
de gestionare a crizei: un proces civil
care sã transforme peste 300.000 de
dascãli în greviºti ilegaliºti.
Cu o acþiune pregãtitã „pe genunchi“ ºi
peste noapte, chiar mai înainte ca actualul ministru sã fie de-adevãrat ministru, Ministerul Educaþiei prin reprezentaþii sãi se prezintã în instanþã cu solicitarea fermã cãtre judecãtori de a constata ilegalitatea grevei pentru ca astfel
sã se dispunã încetarea acesteia.
Faþã de aceastã problemã se impune
analizarea, distinctã, a mai multor aspecte. Astfel, situaþia în care ne-am aflat luna trecutã se numeºte ºi este încadratã
de Legea 168/1999 drept „conflicte de

muncã“, mai exact „conflicte de interese“ (Legea 168/1999 este actul normativ care reglementeazã exclusiv situaþia
conflictelor nãscute între angajator ºi
salariaþi cu toate elementele ce decurg
din aceasta).
Acþiunea din instanþã, purtatã între
reprezentanþii sindicaliºtilor ºi cei ai
MEdC, a debutat cu o nepotrivire proceduralã, deoarece reprezentanþii ministerului fuseserã împuterniciþi în aceastã
cauzã cu un mandat nevalid, semnat de
o persoanã care nu putea angaja astfel
de servicii. Mai mult decât atât, tot la
acest termen, constantând faptul cã acþiunea a fost introdusã vineri 11 noiembrie 2005, adicã la o zi de la numirea în
funcþie a ministrului ºi nu dupã cele trei
zile de la publicarea în Monitorul Oficial
aºa cum prevede Constituþia României,
ne-am vãzut îndreptãþiþi a solicita instanþei sã constate cã cererea, fiind semnatã de o persoanã fãrã aceastã calitate,
nulitatea cererii. Faþã de aceastã solicitare, instanþa s-a pronunþat în sensul
respingerii excepþiei ºi a fixat un nou termen de judecatã la care urma sã discutãm toate celelalte excepþii.

Excepþia de
neconstituþionalitate
Astfel, la noul termen de judecatã, instanþa pune în discuþia pãrþilor o serie de
excepþii invocate de sindicate în scopul
de a apãra demnitatea ºi dreptul celor
peste 300.000 de salariaþi ºi de a a înlãtura acþiunea MEdC. În ordinea stabilitã
de procedura civilã, excepþiile sunt discutate rând pe rând. Spre finalul dezbaterii, când completul se pregãtea pentru
suspendarea ºedinþei, în scopul deliberãrii ºi pronunþãrii unui verdict, FEN
invocã excepþia neconstituþionalitãþii
unor texte din Legea care reglementa
conflictul supus judecãþii. În opinia
noastrã, Legea 168/1999, în întregul ei,
dar în mod special în câteva articole,
crea situaþia imposibilitãþii de a desfã-

ºura o grevã legalã. Întrucât dreptul la
grevã este garantat prin Constituþie, iar
munca forþatã este interzisã de aceasta,
am apreciat util sã ridicãm aceastã excepþie, pentru a fi trimisã la Curtea Constituþionalã, singura în mãsurã sã se pronunþe asupra constituþionalitãþii / neconstituþionalitãþii unor dispoziþii legale. Desigur, pe perioda în care excepþia
este trimisã Curþii, analizatã ºi decisã
constituþionalitatea/neconstituþionalitatea dispoziþiilor supuse controlului,
judecata pe fond se suspendã.

Abia dupã pronunþarea Curþii, în funcþie
de decizia acesteia, judecata pe fond se
reia sau nu. În cazul nostru, Curtea
apreciind cã dispoziþiile supuse controlului sunt constituþionale, judecata
pe fondul cererii de chemare în instanþã
formulatã de MEC trebuia reluatã.
Însã, în aceeaºi zi cu decizia Curþii, salariaþii din învãþãmânt au decis ºi ei: Federaþiile sindicale trebuie sã semneze
acordul cu Guvernul. Procentul majoritar nu se justificã neapãrat prin faptul cã
oferta Guvernului, 11.83%, i-ar fi mulþu-

mit, dar din „n“ motive, aºa era mai bine.
Prin acceptarea acordului, greva – obiectul acþiunii civile – înceta. Pentru acest
motiv, MEdC, în calitate de reclamant, a
decis retragerea cererii de chemare în
judecatã.
La închiderea ediþiei a sosit ºi citaþia pentru ultima înfãþiºare în procesul intentat
de MEdC: 2 decembrie 2005, când Tribunalul a luat act de voinþa ministerului
de retragere a cererii de chemare în judecatã ºi încetarea procesului ca lipsit de
obiect.

FEN TE AªTEAPTÃ ªI PE TINE!
Are cine sã te apere? Chiar o face? Dacã nu, membrii Federaþiei
Educaþiei Naþionale te cheamã alãturi. Nu vei regreta. În plus, imeditat ce te vei înscrie, o sã primeºti mai multe avantaje. Cu noua legitimaþie FEN pãºeºti în secolul urmãtor. Cardul FEN îþi vã oferã:
 un control stomatologic anual gratuit la unul din cabinetele stomatologice agreate;
 indemnizaþie pentru spitalizare din accident de 100.000 lei/zi;
 asigurare pentru îmbolnãvire gravã standard cu o despãgubire
de 10.000.000 lei – afecþiunile grave acoperite sunt: cancer,
infarct, transplant major de organe, atac vascular cerebral, afecþiuni coronare care reclamã o intervenþie de tip by-pass, insuficienþã renalã;
 asigurare de deces din orice cauzã, cu o despãgubire de 20.000.000 lei.
Acesta este numai începutul. O echipã a FEN cautã în fiecare zi noi avantaje pentru membrii sãi.
Se negocieazã deja cu mai multe firme ºi instituþii interesate de dimensiunea grupului FEN pentru ca
posesorii legitimaþiei FEN sã aibã avantaje în sfera finanþelor, serviciilor, comerþului etc.
Dacã doreºti sã devii membru FEN poþi primi toate explicaþiile necesare la:
tel.: 021/337.11.40 sau 021/337.11.85  e-mail la office@fen.ro  www.fen.ro
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Elevii români, mediocri pe plan internaþional
ca, cum sunt Iran, Bahrain, Palestina,
Maroc, Ghana ºi Africa de Sud.

Doar 4% dintre elevi
sunt avansaþi

30 de minute pentru rezolvarea fiecãreia,
obþin rezultate mai bune decât cei care au
una sau douã teme pe sãptãmânã.

Cãrþi mai multe,
La matematicã, elevii români au avut rezultate mai bune

Un studiu internaþional
distruge mitul potrivit cãruia
elevii români sunt premianþii
Terrei. La matematicã ºi ºtiinþe,
copiii din þara noastrã
sunt clasaþi doar la mijlocul
topului, fiind întrecuþi de elevii
din þãrile asiatice.
Potrivit reprezentanþilor TIMSS,
doar 4% dintre ºcolarii români
ar putea fi alãturaþi celor mai
buni elevi din lume.
Lelia Mihai

Peste 4.000 de elevi români din 148 de
ºcoli din mediul urban ºi rural au participat la un studiu TIMSS (Trends in
International Mathematics and Science
Study) care le-a evaluat cunoºtinþele la
matematicã ºi ºtiinþe. Cercetarea a fost
realizatã simultan în nu mai puþin de 46
de þãri ale lumii. „Elevii au fost evaluaþi
cu ajutorul unor chestionare cu rãspunsuri la alegere sau construite ºi cu ajutorul un caiete de teste“, a spus Gabriela
Noveanu, coordonatoarea studiului
TIMSS. Punctajul obþinut de ºcolarii
români a fost la nivelul mediei inter-

naþionale, clasând România pe locul 26,
la matematicã, ºi pe 27, la ºtiinþe. Pe
primele locuri s-au situat þãrile asiatice,
Singapore, Coreea ºi Taiwan, iar þãrile cu
scoruri semnificativ mai joase decât ale
României, au fost þãrile arabe ºi din Afri-

cele mai bune rezultate la numeraþie, înregistrându-se o creºtere de 16 puncte
faþã de ultima testare. La mãsurãtori ºi
algebrã, elevii au avut un punctaj mai
mic cu 8-9 puncte. Însã, doar 4% dintre
ei ar putea fi incluºi între cei mai buni
elevi ai lumii, în comparaþie cu Singapore, de exemplu, care are 44% din elevi cu
un nivel de pregãtire avansat sau chiar
Ungaria, cu 11%. În ceea ce priveºte ºtiinþele, elevii români se pricep mai bine
la chimie, fizicã ºi la ºtiinþele vieþii. ªi în
acest domeniu tot 4% dintre elevi au un
nivel de pregãtire avansat.

„TIMSS a dovedit existenþa unei corelaþii
între numãrul de cãrþi din biblioteca personalã ºi rezultatele elevilor la matematicã ºi ºtiinþe. S-a constatat o diferenþã de
scor la ºtiinþe de 81 de puncte între elevii români care beneficiazã de o bibliotecã de peste 200 de cãrþi ºi cei cu cel mult
10 cãrþi“, a explicat Gabriela Noveanu,
coordonatorul studiului. Atât la matematicã, cât ºi la ºtiinþe, rezultatele medii
ale elevilor sunt influenþate de numãrul
de cãrþi de acasã.

Temele pentru acasã
dau rezultate

La studiile PIRLS, elevii de clasa a IV-a au
avut de citit la prima vedere un text narativ ºi unul informativ. Dupã aceasta,
ºcolarii au fost puºi sã extragã, din acele
texte, informaþii explicit formulate, sã
evalueze limbajul ºi conþinutul literar ºi
informaþional al textului ºi sã formuleze
concluzii. La testarea lecturii în scop literar ºi informaþional, scorul obþinut de
elevii români a fost de 512 puncte,
depãºind puþin media internaþionalã, de
500 de puncte. Elevii din mediul urban
au obþinut la aceste teste cel mai bun
rezultat, fiind urmaþi de cei din mediul
rural. Dar cel mai mic scor a fost obþinut
de elevii din zonele suburbane.

Din toate cele 46 de þãri participante,
România este pe locul întâi la volumul
temelor la matematicã pentru acasã, dar
ºi la timpul folosit pentru efectuarea acestora. Elevii care primesc teme de cel puþin
3-4 ori pe sãptãmânã ºi lucreazã cel puþin

„O lipsã cronicã de profesori tineri“
38% dintre elevii români au profesori de ºtiinþe în vârsta de aproximativ 50 de
ani, ceea ce reprezintã cu 16 procente mai mult decât media internaþionalã ºi
atestã „o lipsa cronicã de profesori tineri“, a adãugat Gabriela Noveanu, coordonatorul studiilor TIMSS. În privinþa matematicii, procentul elevilor care au profesori cu vârsta mai mare de 50 de ani este de 48%.

Probleme
ºi la citire

Prin compania SIVECO,

România apare pe harta mondialã
a învãþãmântului asistat de calculator
Despre
World Summit Award

România a primit prin compania
firma SIVECO World Summit
Award(WSA) la secþiunea
eLearning în cadrul World
Summit for Information Society
organizat anul acesta în Tunisia.
Distincþia este încã o
recunoaºtere internaþionalã a
creativitãþii ºi calitãþii conþinutului
educaþional dezvoltat pentru
Sistemul Educational Informatizat,
program de care beneficiazã în
prezent peste 700.000 de elevi
ºi profesori din þara noastrã.

World Summit Award (WSA) este competiþia mondialã care selecteazã ºi promoveazã cele mai valoroase produse
care înglobeazã conþinut multimedia.
WSA urmãreºte reducerea prãpastiei digitale ºi reuneºte 168 de þãri de pe toate
continentele.
Concursul urmãreºte diversitatea ºi
identitatea culturalã a produselor ºi proiectelor multimedia care contribuie în
mod efectiv ºi creativ la informatizarea
educaþiei. WSA are loc în cadrul ºi în
cooperare cu „World Summit on Information Society (WSIS)“.

Constantin Neacºu

Nu mai puþin de 35 de experþi internaþionali, care au format Marele Juriu,
ºi-au motivat alegerea spunând despre
lecþiile AeL cã reprezintã un execelent
exemplu de abordare inovativã a
eLearningului. Ei au spus cã materialele
digitale realizate de SIVECO România
pot fi folosite în diverse medii de instruire ºi acoperã o varietate mare de
materii: matematicã, fizicã, chimie, istorie, biologie, informaticã, geografie ºi
tehnologie. „Lecþiile AeL oferã profesorului flexibilitate ºi reprezintã o
unealtã excepþionalã care promoveazã
abordarea centratã pe student. Au un

Lecþiile multimedia AeL,
un pas spre o nouã erã
design foarte clar, plãcut, care contribuie în mod semnificativ la înþelegerea conceptelor ºi fenomenelor prezentate. Bogate în functionalitãþi multimedia, lecþiile AeL sunt un exemplu de
bunã practicã pentru noile tendinþe din
eLearning“, au mai precizat membrii
juriului. Prezent la festivitatea de premiere, ministrul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei, Zsolt Nagy a declarat cã lecþiile Ael aratã profesionalismul informaticienilor români. „Pre-

miul pe care l-a primit SIVECO România
este, dincolo de recunoaºterea la nivel
mondial a calitãþii produselor sale de
eLearning, o dovadã a profesionalismului specialiºtilor români în IT. Este o
realizare importantã pentru întreaga
industrie româneascã de profil“, a
adãugat ministrul.
La rândul sãu, directorul general al companiei SIVECO România, Irina Socol, a
precizat cã premiul oferã certitudinea
sutelor de mii de utilizatori cã utilizeazã

produse de calitate mondialã. „Premiul
WSA ne onoreazã nu doar pe noi ca producãtori de software educaþional, ci ºi
pe utilizatorii lecþiilor AeL, elevii ºi profesorii din toatã þara, care au astfel certitudinea cã utilizeazã la clasã produse de
calitate, competitive la nivel mondial.
Acest premiu mondial adaugã o nouã
dimensiune brandului de þarã: România este un jucãtor recunoscut pe
piaþa internaþionalã de eLearning“, a
spus Irina Socol.

Conþinând peste 1500 de titluri de
lecþii interactive, pachetul de lecþii
multimedia AeL cuprinde documentare ºi prezentãri multimedia, experimente ºi simulãri virtuale, cursuri
electronice, momente de lecþie, lecþii
cu strategie didacticã predefinitã.
Aceste instrumente didactice sunt disponibile în liceele din România în cadrul programului Sistem Educaþional
Informatizat ºi pot fi descãrcate gratuit de pe http://portal.edu.ro/, site-ul
oficial al proiectului SEI.
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Cu televizorul,

Guvernul britanic informeazã...
profesorul
tanþii consorþiului care asigurã funcþionarea acestui post de televiziune (grupul Education Digital – format din specialiºti în educaþie ºi media: Brook
Lapping Productions, ITV ºi Institutul
Britanic pentru Educaþie). Mai mult,
din 13 septembrie 2005, oricine lucreazã într-o ºcoalã din Anglia poate
deveni asociat Teachers’ TV. Asociaþii
Teachers’ TV au acces la anumite informaþii înaintea publicului larg, pot intra
pe forumuri de discuþii interactive, se
pot implica mai mult în elaborarea
programelor Teachers’ TV ºi pot primi
invitaþii la o mulþime de evenimente.
În schimb, trebuie sã dea de ºtire colegilor cã existã un canal TV care le reprezintã interesele ºi sã ofere idei pentru diversificarea grilei de programe.

Legãmântul unui Sir

Un cliºeu de care ne-am sãturat: televiziunea ar trebui sã educe. Dezvoltarea acestuia, în termenii sociologilor care radiografiazã fenomenul, ar
fi cam aºa: televiziunea, prin intermediul programelor difuzate, ar trebui
sã joace un rol activ în educaþia copiilor ºi adulþilor. Numai cã realitatea
dovedeºte cã televiziunea are altã
agendã! Din aceastã cauzã, Guvernul a
decis sã nu mai stea la mâna televiziunilor ºi a alocat resurse financiare pentru un canal dedicat exclusiv profesorilor. O iniþiativã excelentã, au spus
profesorii... Atâta doar cã ea aparþine
Guvernului Marii Britanii.

Fiºã de identitate
(tele)vizualã
Teachers’ TV este primul canal digital de
televiziune din Marea Britanie dedicat
profesorilor, este gratuit, ºi a fost lansat
în 8 februarie 2005, simultan cu site-ul
aferent (www.teachers.tv). Deºi este finanþat de Departmentul pentru Educaþie ºi Competenþe din cadrul Guvernului
britanic, postul este independent din
punct de vedere editorial ºi reprezintã
portavocea catodicã pentru exprimarea
opiniilor profesorilor. E de prisos sã
spunem cã pentru englezi cuvântul
„independent“ are sens ºi în plus, problemele profesorilor din insulã, sunt diferite de cele ale omologilor din România (dacã paralela rezistã).
Concret, Teachers’ TV asigurã accesul la
resurse educative ºi bune practici în materie de management ºcolar ºi educaþional, oferã sprijin pentru dezvoltarea
profesionalã, difuzeazã ºtiri ºi este, practic, ºansa profesorilor de a se exprima în
numele libertãþii de opinie. De altfel, intenþia promotorilor a fost ca Teachers’

TV sã devinã un important mijloc de
sprijin pentru personalul didactic ºi alte
categorii de personal ºcolar, facilitând
comunicarea experienþelor personale ºi
economisind din timpul dedicat activitãþilor de pregãtire ºi cercetare.

Cum ºi ce se vede?
Teachers’ TV emite 24 ore pe zi, ºapte zile pe sãptãmânã, ºi poate fi recepþionat
prin cablu, satelit ºi DSL. Programele
sunt special concepute pentru profesorii
ocupaþi ºi pentru a putea fi mai uºor
urmãrite, cele mai multe au o duratã de

15 minute. În week-end existã însã posibilitatea de „recuperare“ a informaþiei
pierdute, deoarece pe lângã reluarea
principalelor emisiuni din cursul sãptãmânii se difuzeazã ºi o retrospectivã a
ºtirilor ºi evenimentelor „care conteazã“. Dacã nici aºa nu pot fi urmãrite, mai
existã o variantã: descãrcarea emisiunilor de pe site-ul Teachers’ TV.

Profesorii nu sunt doar
telespectatori
Creat cu sprijin din partea unor cadre
didactice, programele acestui post de

Avizierul, de bazã pentru ºcolile
din þara noastrã
În România, informarea profesorilor se
face tot prin aceleaºi metode cunoscute ºi de bunici. La noi, de bazã rãmâne tot afiºierul din cancelarie sau panoul de la secretariat în lipsã de altceva. Aici sunt afiºate cele mai multe ordine ale MEdC ºi alte mesaje adresate
dascãlilor. Acest lucru se întâmplã în
condiþiile în care, la ora actualã, mai
existã încã multe unitãþi de învãþãmânt
unde nu a pãtruns computerul. Potrivit
unui studiu realizat de Institutul de {tiinþe
ale Educaþei, doar 32% dintre ºcolile
din mediu rural au telefon, 0,6% au fax,
7,6% calculator, 3,4% copiator ºi
14,3% televizor. ªi dacã ar exista un
post tv pentru profesorii români, în cele
mai multe unitãþi de învãþãmânt acesta
nu ar avea la ce sã fie recepþionat.

televiziune sunt adaptate curriculumului naþional ºi se adreseazã diferitelor
necesitãþi ºi interese ale unor grupuri
diferite, de la cadrele didactice din învãþãmântul primar ºi secundar, pânã
la asistenþii de la clasã sau profesori
debutanþi. În grila de emisie sunt incluse deopotrivã documentare ºi dezbateri pe teme de actualitate din educaþie. „Teachers’ TV este un canal inovator care le va da posibilitatea profesorilor ºi ºcolilor de a învãþa unii de la
ceilalþi prin împãrtãºirea ideilor ºi informaþiilor practice“, spun reprezen-

Aºa cum am menþionat, consorþiul deþine controlul editorial deplin asupra Teachers’ TV, ºi chiar dacã banii vin din bugetul Departamentului pentru Educaþie
ºi Competenþe, implicarea acestuia este
limitatã la stabilirea obiectivelor educaþionale ale canalului, astfel încât acestea
sã rãspundã nevoilor profesorilor ºi sã-i
ajute sã aplice curriculumul naþional.
Pentru ca posibilele ingerinþe guvernamentale sã fie evitate din start, Consiliu
de administraþie (board of governors),
format din personalitãþi din domeniile
educaþiei ºi media, vegheazã atât la independenþa editorialã a canalului, cât ºi la
respectarea parametrilor de calitate.
„Cu tot respectul pentru cheltuirea unor
fonduri publice, este datoria mea ca preºedinte al consiliului de administraþie sã
asigur ºi sã menþin independenþa editorialã a postului. Sperãm ca pentru cei
care lucreazã în învãþãmânt Teachers’
TV sã fie folositor ºi relevant“, afirmã Sir
Paul Judge, diriguitorul acestui consiliu.
Alin Bratu

ANALIZÃ
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Fãrã iluzii – un exerciþiu de
gândire criticã

Cercetãtor ISE,
Ovidiu Mãntãluþã

Onestitatea, încrederea ºi respectul faþã
de lege reprezintã, pe lângã rezultate ale
educaþiei, valori fãrã de care o comunitate îºi meritã cu greu numele, ºi în principiu, nici nu existã, decât ca sumã de
indivizi, „homo homini lupus“.
Ceea ce îi leagã pe oameni ºi face ca viaþa
noastrã sã fie suportabilã, predictibilã ºi
eforturile noastre sã fie eficiente este
denumit generic drept „capital social“.
Capitalul social, fãrã a avea pretenþia cã
dãm o definiþie elaboratã, reprezintã
suma atitudinilor ºi aºteptãrilor care
determinã oamenii sã conlucreze, sã se
angajeze în activitãþi pentru binele colectivitãþii, suma normelor sociale împãrtãºite ºi care faciliteazã cooperarea
între indivizi ºi grupuri.
Teoriile privind capitalul social, în spe-

cial studiile lui Putnam privind diferenþele de civism dintre sudul ºi nordul
Italiei, spun cã în lipsa autodisciplinei ºi
respectului pentru norme din comunitãþile sudice, singura speranþã pentru
locuitorii acelor regiuni vine de la forþele
de ordine – poliþie, jandarmerie, justiþie.
La noi în þarã putem constata similitudini cu sudul italian aflat sub semnul
mafiei – mesajele electorale de tipul
„prima datã ordine“, „dreptate ºi adevãr“, mesajele justiþiare „hoþii la puºcãrie“ sau reparatorii „sã confiscãm averile ilegale“ au avut ºi au prizã la public.
Nu comentãm aici cât de credibile sunt
aceste mesaje sau dacã au vreo ºansã de
a deveni realitãþi, ci doar faptul cã multã
lume din þara noastrã are convingerea
cã mai orice e permis, ºi îºi urmeazã
aceastã convingere. Practica socialã a
arãtat cã au avut succes, la diferite nivele, cei care au înºelat ºi au delapidat,
nu au avut ruºine ºi nici milã, care ºi-au
urmat poftele ºi instinctele de criminali
acumulativi ºi de mitomani, care au
înºelat încrederea ºi speranþele oricui ºi
oricum. Cealaltã parte, victimele aº zice,
sunt profund nemulþumite ºi ar vrea sã
se întâmple ceva, Deus ex machina, dar
fãrã sã se implice prea mult, eventual
doar emoþional, cu vreo douã înjurãturi
ºi oftaturi, sau o anonimã, dupã ce agresorul victorios în mârlãnia lui a trecut
dealu’.

Mafia ºi statul
Realitatea sudului Italiei mai aratã cã
existã un cerc vicios – un guvern nu poate fi puternic în regiunile lipsite de civism, dacã vrea sã rãmânã ºi democra-

tic; în absenþa cooperãrii cetãþenilor
legea este slabã, iar apãrãtorii acesteia,
de tipul comisarului Cattani, sfârºesc
prost pânã la urmã, copleºiþi de sistem.
Mafiile trãiesc ºi prolifereazã fiindcã
furnizeazã acele servicii care lipsesc în
societate – sunt sursã de normativitate,
strâmbã e drept, dar „omerta“ ºi „onore
della famiglia“ sunt respectate. În
cartierele ºi localitãþile ocupate de Mafie
este ordine, existã stãpâni ºi pedepse.
Mafia se substituie altor instituþii ale
statului care au singure dreptul de a
exercita violenþã asupra cetãþenilor
(poliþia, justiþia) – este puternicã, respectatã ºi temutã – fiindcã oferã ceea ce alþii
nu pot oferi: ordine socialã ºi norme
impuse societãþii, fie ºi cu pistolul. Mafia
mai oferã ceva – resurse, la care nu ai
acces decât dacã joci conform regulilor.
Mafia cere sacrificii, nu este foarte simplu sã respecþi codul sãu ºi sã progresezi
în ierarhie. Dar aderenþii la regulile
Mafiei se simt comfortabil – existã reguli, acestea sunt respectate ºi trãdãtorii
sunt pedepsiþi exemplar. Mai þineþi
minte de când nu se mai vorbeºte de trãdare în discursul public românesc? Oare
trãdarea a dispãrut, sau este benignã ca
gripa aviarã pentru mãgari? E drept, nu
am auzit în ultimii ani acest cuvânt la
greutatea lui realã, iar în politicã, în
afaceri, în dragoste ºi în viaþa de zi cu zi
ºi-a pierdut sensul. În ce priveºte trãdarea de patrie, cred cã mulþi juriºti ar
începe chiar sã zâmbeascã la astfel
de nãstruºnicie abstractã ºi greu de
dovedit.
Clientelismul politic este un fenomen
prezent într-un numãr mare de noi de-

mocraþii sau de þãri care au experimentat regimuri autoritare, fãrã a deveni
propriu-zis democraþii dupã aceasta.
Unul din modurile fundamentale prin
care se încearcã demontarea acestei
plãgi este permanenta raportare la promisiunile electorale, adresate unor largi
categorii de alegãtori, ºi realizãrile obþinute în timpul guvernãrii.
Clientelismul politic se manifestã în
situaþiile în care promisiunile electorale
care propun realizarea unor bunuri publice sunt convertite în decizii politice
care favorizeazã mici grupuri þintã,
grupurile clientelare. De aceea, una din
principalele funcþii ale organizaþiilor
societãþii civile, asociaþii profesionale ºi
sindicate este monitorizarea, bazatã pe
indicatori specifici, a eficienþei ºi calitãþii
îndeplinirii programului de guvernare.
Aceastã activitate amplã se bazeazã pe
existenþa grupurilor de lucru ºi de analizã sectorialã, grupuri care sã realizeze
în acelaºi timp ºi legãtura cu categoriile
sociale ºi profesionale de cetãþeni care
sunt subiectul politicilor publice ºi programelor.
Clientelismul politic se manifestã pregnant în distribuirea inechitabilã a resurselor, prin accesul preferenþial la deciziile administrative ºi prin managementul
incorect al resurselor umane, în special
cel aflat în aria administraþiei centrale ºi
locale. Programele de resurse umane
pentru organizaþiile care fac analiza ºi
monitorizarea politicilor publice vor trebui sã încurajeze competenþa, credibilitatea profesionalã ºi managerialã, în
primul rând în cazul membrilor, iar aceºtia o vor propaga în cadrul altor struc-

turi funcþionale din care fac parte, în acþiunea exercitatã ºi în contactul cu cetãþenii. Dacã nu se întâmplã aceasta, chiar
organizaþiile societãþii civile, sindicatele
ºi asociaþiile profesionale pot deveni ele
însele clientelare. Vom presupune, ca
ipotezã de lucru, cã nu au devenit... încã,
sau cã au fost ºi ºi-au revenit – nu ºtiu,
voi o sã-mi spuneþi.

Educaþia ca bun public
În privinþa bunurilor publice, ºi educaþia,
printre altele, este un bun public, soarta
a fost tristã – pãdurile au fost defriºate ºi
nimeni nu a fost gãsit rãspunzãtor de
aceasta, terenurile au alunecat, digurile
nu s-au construit, contractele s-au mãsluit, în cea mai mare siguranþã ºi, pânã la
proba contrarie, perfect legal. Ce s-a
întâmplat, totuºi, cu educaþia? Se pare cã
a urmat aceleaºi reguli ale bunurilor publice iar principiul lui Olson – „mai mulþi
oameni neorganizaþi, având un interes
comun, probabil nu vor face nimic în
vederea realizãrii acestuia“ – se aplicã ºi
aici. Sã analizãm doar doi mari deþinãtori de interese – „key stakeholders“
– cetãþenii ºi statul. Iar în relaþiile dintre
aceºtia doi, sã vedem rolul sindicatelor
de ramurã ºi al autoritãþilor locale.

Justificarea intervenþiei
statului în educaþie –
eºecul de piaþã
al serviciilor publice
Esenþa acestei teorii constã în urmãtorul
silogism: individul are un comportament economic maximizator, economisind efortul ºi dorind avantaje maxime,
pânã la nivelul la care efectul social al
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ºcolarizãrii nu mai prezintã avantaje
pentru societate. Diploma obþinutã îi
conferã avantaje individului, dar acesta
nu mai poate oferi societãþii „externalitãþi“ semnificative, rezultatul fiind ineficienþa socialã a educaþiei. Statul trebuie,
deci, sã intervinã, pentru a constrânge
individul sã investeascã în educaþie
pânã la un nivel considerat de acesta ca
ineficient, dar care este eficient la scara
societãþii.
Intervenþia statului, indiferent de modul
în care se realizeazã aceastã intervenþie,
se va face în scopul asigurãrii condiþiilor
de ºcolarizare omogene, garantând egalitatea ºanselor ºi eficienþa sistemului.
Tot statul garanteazã îndeplinirea obiectivelor fundamentale ce sunt propuse
(impuse) sistemului educativ, prin decizie politicã ºi/sau negociere socialã, în
condiþiile în care piaþa, prin specificul
sãu, nu poate asigura acest lucru. Dar s-a
întrebat cineva, serios, dacã piaþa poate
oferi sau nu ceea ce statul se pare cã nu
oferã, adicã o educaþie de calitate? Este
vremea sã aflãm care este locul ºi rolul
unei oferte credibile, serioase ºi masive
a învãþãmântului particular, de toate nivelele – ºi, mai ales, cum s-ar realiza
aceasta. Nu am auzit sindicatele vorbind
pe tema asta, deºi e o temã de maxim
interes social.

Rolul statului –
asigurarea echitãþii ºi a
egalitãþii ºanselor
ªcoala contribuie la asigurarea egalitãþii
ºanselor – este scris în toate documentele, politicile ºi „mãrturisirile europene“ ale statului român. Dacã utilizatorii
(beneficiarii, clienþii) serviciilor educaþionale ar trebui sã achite preþul acestora, cererea de educaþie ar depinde
foarte mult de veniturile familiilor ºi de
costul de oportunitate asociat educaþiei

(la ce anume se renunþã pentru a achita
costurile educaþionale).
Consecinþa: copiii provenind din familii
de origine modestã ar avea o ºcolarizare
inferioarã celor din familii avute – ºi
chiar au, dovadã rezultatele statistice
privind mobilitatea socialã ºi învãþãmântul.
Echitatea asiguratã de stat diferã ca
accent pentru diferitele nivele de învãþãmânt:
 la nivelul iniþial, al învãþãmântului
obligatoriu (ºcoala primarã ºi gimnaziu)
echitatea constã în furnizarea tuturor
elevilor a unei ºcolarizãri de calitate convenabilã, independent de condiþiile
sociale ºi geografice
 asigurarea externalitãþilor pozitive
din sistemul educativ
 contracararea efectelor informaþiei
incomplete de care dispun actorii sistemului
Mai multe studii, inclusiv raportul
privind starea învãþãmântului coordonat de minister, aratã cã în ultimii 15 ani
statul român s-a achitat din ce în ce mai
rãu de aceste cerinþe .
Cât ºi cum plãtesc statul ºi autoritãþile
locale pentru educaþie. Analiza factorilor ce au condus reformele, din punctul de vedere al coliziunii centralizaredescentralizare
Atât în România, cât ºi în alte þãri existã
anumite elemente constante, care conduc deciziile privind centralizarea/descentralizarea finanþãrii învãþãmântului,
iar contextul reformelor a fost caracterizat de câþiva factori esenþiali:
 demografia ºcolarã
 circumstanþele economice
 contextul politic intern ºi extern
 descentralizarea apãrutã în alte sectoare decât educaþia (în principal, în
administraþia publicã).
Atâta timp cât existã sisteme de finan-
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þare constituite pe criteriul alocãrii resurselor în funcþie de numãrul de elevi
(fapt enunþat în mai multe acte normative din România, dar care nu reprezintã
deocamdatã o realitate), orice creºtere
sau descreºtere în numãrul acestora nu
genereazã conflicte majore între nivelul
(autoritatea) ce alocã fondurile ºi nivelul (autoritatea) ce realizeazã cheltuirea
acestor fonduri. Prin contrast, atunci
când metodele de finanþare nu þin cont
sau nu realizeazã o finanþare bazatã în
ultimã instanþã pe numãrul beneficiarilor (care ar fi primul pas, elementar, de
adecvare a resurselor la cererea definitã
în modul cel mai simplu ºi egalitar cu
putinþã), orice creºtere sau descreºtere
importantã a numãrului de elevi va produce un conflict de interese dintre centrul de alocare (formatorul de buget) ºi
centrul de cost (unde se realizeazã managementul financiar ºi cheltuirea fondurilor). Aceste lucruri s-au produs în
România, pe fondul declinului demografic ºi al scãderii populaþiei ºcolare.
Diferenþele privind capacitatea economicã ºi administrativã a autoritãþilor locale, care au dorit autonomie în gestiunea fondurilor, a fãcut ca în multe localitãþi instituþiile de învãþãmânt ºi nivelul
cheltuielilor curente sã aibã de suferit.
În altele, cheltuielile materiale au crescut, fãrã a exista un sistem de indicatori
ºi de standarde care sã permitã mãsurarea eficacitãþii acestor cheltuieli – aici
este locul societãþii civile ºi al sindicatelor în a solicita proceduri transparente, rapoarte de audit, într-un cuvânt,
autoritãþile locale sã dea socotealã de
criteriile utilizate în alocãri ºi contracte
(dacã le au), în stabilirea prioritãþilor
(dacã acestea existã) ºi în obþinerea de
rezultate (bune sau proaste). În privinþa
programelor de infrastructurã propuse
de guvern, sindicatele trebuie sã solicite
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participare la acestea în toate etapele,
încã de la început.
De regulã, se pun câteva întrebãri simple, care sunt fãrã sens sau nu pot primi
rãspunsuri simple: dacã descentralizarea este bunã sau rea, sau cine (ce organisme sau organizaþii) ar trebui pus sã
exercite anumite funcþii.
Tendinþa de a rãspunde simplist ºi pripit
la acest tip de întrebãri, care includ un
potenþial exploziv ºi presupun lãrgirea
prealabilã a cercului de dezbateri (fiindcã includ în mare mãsurã solicitarea de
adeziune la o paradigmã insuficient clarificatã ºi enunþarea de judecãþi de valoare în absenþa datelor relevante ºi înþelese) pune în pericol orice tip de reformã.

Analiza caracteristicilor
zonelor socio-economice
Zonele socio-economice au slãbiciuni ºi
puncte forte diferite, privind structura
dezvoltãrii economice, nivelul ºomajului, calitatea serviciilor oferite de diferite instituþii, incluzând aici ºi instituþiile
ºcolare sau cele care oferã diferite forme
de calificare ºi instruire pentru adulþi
(fie aceºtia ºi profesori).
Modul în care instituþiile coopereazã,
implicarea acestora ºi calitatea umanã ºi
profesionalã a persoanelor ce le compun, adecvarea rezultatelor pe care aceºtia le obþin în definirea unei oferte educaþionale care sã fie doritã, utilã ºi
recunoscutã de cãtre beneficiari lasã loc
la un numãr foarte mare de opþiuni valabile. Reþetele nu pot funcþiona în acest
domeniu, dar o analizã sistematicã este
necesarã pentru a identifica punctele de
convergenþã, modelele ºi ceea ce este
recunoscut ca util, propunerea de „bune
practici“, iar aici rolul societãþii civile ºi
al sindicatelor este major.
Politicile active privind piaþa muncii ºi
combaterea ºomajului se implementea-

zã tot la nivel local: sprijinul pentru crearea de noi locuri de muncã în firmele
private sau în cadrul proiectelor comunitare, crearea de facilitãþi pentru
dobândirea unui loc de muncã pentru
categoriile ce au dificultãþi în acest sens,
orientarea profesionalã ºi programele
de instruire, asistenþa acordatã celor
care cautã o slujbã, precum ºi tot ce se
face (sau nu) pentru ca locurile de muncã sã fie mai sigure.
Creativitatea, inventivitatea în domeniul acestor comportamente active pe
piaþa muncii poate fi oricât de mare, dar,
tocmai în mediile ce au nevoie imperioasã de aceste comportamente, ele
sunt deficitare ºi atipice, indivizii ce au
anumite tendinþe ºi iniþiative utile din
acest punct de vedere nu pot rezista multã vreme pasivitãþii generale ºi ostilitãþii
mediului. Putem discuta despre nevoia
de a þinti aceste programe cãtre indivizi,
de a implica o cât mai mare varietate de
actori în aceastã dinamicã a creºterii,
dar vom experimenta în aceste medii, în
care indivizii nu au încredere în ei înºiºi,
ºi mai ales unii în alþii, o rezistenþã ce are
multiple cauze ºi se alimenteazã din
experienþe ºi credinþe întãrite mereu de
realitãþi. Multe proiecte, programe de
asistenþã ºi de dezvoltare socialã au un
impact slab în astfel de medii, iar câteodatã au chiar efecte perverse.
Resursele suficiente, aflate la dispoziþia
organizaþiilor economice, ale administraþiei, a altor instanþe civice ºi sociale,
însoþite de un spaþiu de manevrã suficient pentru acestea asigurã premisele,
nu ºi garanþia pentru a furniza rãspunsuri multi-dimensionale la problemele
complexe individuale ºi colective.
Mai este nevoie ca aceste forþe sã se
uneascã ºi sã dezvolte proiecte comune,
sã devinã agenþi ai schimbãrii, în sensul
atribuit de Fullan.
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remiantul

În aceastã lunã, premiantul este
profesorul de francezã
Ovidiu Vlãdulescu care
timp de 10 zile a fãcut greva foamei.
Protestul extrem al dascãlului
din Slobozia este simbolul luptei
pentru recâºtigarea demnitãþii tuturor
slujitorilor scolii româneºti. Alãturi de
Ovidiu Vlãdulescu, ºi ceilalþi dascãli
care i-au urmat exemplul meritã toatã
recunoºtinþa noastrã.

G U R Ã

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi CISCO
Systems au semnat un Memorandum de colaborare privind introducerea unor cursuri
în curriculumul obligatoriu ºi specific din
învãþãmântul profesional ºi tehnic. Pânã aici
nimic rãu, însã se pare cã reprezentantul
Cisco Systems, Bogdan Dragoº Constantinescu nu este altcineva decât fiului fostului
preºedinte Emil Constantinescu. Suntem
curioºi cât va costa aceastã colaborare ºi
cum s-a ajuns o persoanã, care a fost acuzatã
de mai multe afaceri necurate pe timpul cât
tãticu’ era sef la Cotroceni, sã prindã un
asemenea contract. Potrivit Memorandum,
CISCO Systems va asigura suporturile de
curs în limba englezã, accesul la sistemul de
evaluare ºi testare online precum ºi formarea formatorilor de formatori. Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii îi vor reveni introducerea cursurilor CNAP în curriculumul
obligatoriu în cele 122 de ºcoli din reþeaua
proiectelor PHARE TVET 2001-2003, asigurarea recunoaºterii statutului formatorilor
de formatori ºi a formatorilor CNAP, pregãtirea formatorilor ºi a profesorilor-instruc-
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Repetentul ales de noi este chiar
ºeful echipei de negociatori a
Guvernului. Vicepremierul Gherghe
Pogea a clacat de mai multe ori în
timpul negocierilor ºi a comis eroare
dupã eroare. Pentru cã nu a ºtiut sã
asculte doleanþele profesorilor ºi
pentru cã de fiecare datã a aºteptat
intervenþia premierului sau a
preºedintelui, îi dãm domnului
Pogea nota 2.
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Protocol cu
cântec

{coala româneascq  noiembrie 2005

tori, înregistrarea CNDIPT ca academie virtualã regionalã CISCO ºi pregãtirea suporturilor de curs în limba românã.

Gura bate...
Imediat dupã semnarea Acordului cu Guvernul
ºi încetarea grevei, un post de televiziune local
(Baia Mare) a organizat o emisiune de dezbatere, interesantã, pe marginea acestui conflict
social de proporþii. La emisiune a participat ºi
inspectorul ºcolar general care, în finalul emisiunii, a þinut în mod special (fãrã a aduce moderatorul în discuþie problema) sã facã o precizare: în timpul negocierilor de la Guvern, în repetate rânduri, a fost pusã problema demiterii secretarului de stat Paloma Petrescu. Domnul inspector general afirmã cã aceste cereri nu au ca
fundament profesionalismul doamnei Petrescu, ci doar faptul cã un lider sindical doreºte
„sã-i ia locul“. Dacã locul este „de luat“ ar fi cazul
ca domnul inspector general sã nominalizeze
care dintre cei doi lideri sindicali care au cerut ºi
premierului ºi preºedintelui demiterea Palomei Petrescu este pus „pe luat“. Dacã nu, înseamnã cã am asistat la o „periuþã“ pe umãrul
ºefei care-l descalificã ºi îl recomandã fãrã rezerve pentru propria demitere pe cel în cauzã.
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{coala româneascq
te ajutã!

Ai o problemã? Ai ceva de spus?
Vrei sã semnalezi o ilegalitate ºi nu ai unde?
Revista {coala româneascq îþi oferã ºansa
sã te exprimi, sã arãþi adevãrata faþã
a învãþãmântului românesc.
Scrie-ne pe adresa redacþiei sau la e-mail:
redactia@scoalaromaneasca.ro.
Împreunã vom readuce Învãþãmântul
unde îi este locul. Suntem aici ca sã te ajutãm!

epetentul
C
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