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Mihail Hãrdãu:

„Ce este mai rãu: cã se întâmplã
un lucru sau cã spun eu despre
lucrul acesta?! Toatã lumea ºtie
ºi nimeni nu vorbeºte!“

EDITORIAL
Omul – ministru
Cãtãlin Croitoru

Un OM din Ardeal a ajuns ministru.
Dupã un rãgaz în care a ajuns sã înþeleagã
cum merge „maºina“ numitã Guvern ºi
„cãruþa“ numitã Ministerul Educaþiei,
OMUL a ieºit la rampã, cu un curaj ce lipseºte
cu desãvârºire „politicienilor“
legaþi cu lanþurile disperãrii
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de scaunele lor.
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CIFRA LUNII
Ministrul Educaþiei, Mihail Hãrdãu, ne-a declarat cã nu o sã-ºi mai depunã niciodatã demisia.
Acesta a precizat cã va pãrãsi funcþia de ministru numai în condiþiile în care partidul îl va remania.
Totodatã, Mihail Hãrdãu ne-a explicat ºi condiþiile în care i-a fãcut pe dascãli prãfuiþi. Acesta ne-a
declarat cã nu a spus niciodatã cã toate cadrele didactice sunt prãfuite „cei care se simt vinovaþi
pag. 3
au preluat aceste informaþii ºi le-au atribuit tuturor profesorilor“, a adãugat ministrul.

9%
din 1,1 miliarde de euro angajate prin
Acord a catadicsit sã dea Tãriceanu
pentru educaþie pe primele ºase luni
ale anului.

Alexandrescu a „ghicit“
preþul informaþiilor publice
Cristian Alexandrescu ne demonstreazã încã o datã cã învãþãmântul
este pentru el doar o punguliþã de unde trebuie sã se alimenteze cu bani.
Acesta, împreunã cu mai multe persoane din cadrul Serviciului
Naþional de Evaluare ºi Examinare au scos o broºurã care conþine
subiectele de la simularea Bacalaureatului fãrã a cere acordul
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii.
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T

ACTUALITATE

2

{coala româneascq  mai 2006

ªTIRILE LUNII  ªTIRILE LUNII  ªTIRILE LUNII
Avertismente la
adresa inspectorilor
ºcolari generali

Cãtãlin Croitoru

OMUL – ministru!

Un OM din Ardeal a ajuns ministru. Dupã un rãgaz în care a ajuns sã înþeleagã cum
merge „maºina“ numitã Guvern ºi „cãruþa“ numitã Ministerul Educaþiei, OMUL a ieºit
la rampã, cu un curaj ce lipseºte cu desãvârºire „politicienilor“ legaþi cu lanþurile disperãrii de scaunele lor, ºi a zis:
– „Premierul Tãriceanu zboarã pe ghiulelele minciunii! În ultimele patru luni, eu nu
am primit nici un leu pentru învãþãmânt!“;
– „Prefer sã plec din guvern decât sã fiu eu catalogat drept mincinos, decât sã spunã
alþii despre mine cã nu sunt capabil ºi cã nu mã þin de cuvânt. Eu nu vreau sã fiu un
ºoarece de bibliotecã în minister! Vedeþi dumneavoastrã, în învãþãmânt efectele nu se
simt de azi pe mâine, învãþãmântul nu are efecte electorale! Unul care candideazã la
primãrie dã o ladã de bere ºi o sutã de mici ºi, gata!, a câºtigat alegerile. În învãþãmânt
e nevoie de bani, dar nu dau eu banii!“;
– „În patru luni n-a intrat un leu din cele 1.100 de milioane de euro... Anul are 12 luni
ºi în infrastructurã se poate lucra ºi timp de 8-9 luni. Faceþi un calcul simplu ºi înseamnã cã ieºim în decor!“;
– „Vin dintr-un loc unde existã cultura muncii ºi am ajuns într-un loc unde cultura
ºmecheriei este la un nivel înalt“;
– „Vã rog sã vã notaþi. În ianuarie – zero bani. În februarie – patru milioane de euro,
adicã 0,03% din cei 1,1 miliarde de euro, daþi din fondul de rezervã al statului. În martie – zero bani, deºi au fost finalizate ºi prezentate trei proiecte de finanþare. În aprilie
– zero bani. La 4 mai, în urma rectificãrii de buget, am primit 100 milioane de euro,
ceea ce reprezintã 9% din suma promisã. Declar cã toþi banii primiþi au fost cheltuiþi
pentru investiþii“;
– „Toþi guvernanþii au tratat Învãþãmântul ca pe o cenuºãreasã de mâna a treia“;
– „Structura învãþãmântului este împotriva reformei! Ca sã reuºim este nevoie de presiunea pãrinþilor, de presiunea copiilor!“;
– „Învãþãmântul nu este loc de disputã politicã (...) ºi asta ar trebui sã le intre în cap la toþi.
Vreau învãþãmânt fãrã politicã. (...) Învãþãmântul este victima unor orgolii personale“;
– „Problemele cele mai mari nu sunt în învãþãmântul superior, ci în învãþãmântul preuniversitar, care e în cãdere liberã! Una e ce-am fãcut eu la liceu, alta e ce-am gãsit acum
prin ºcoli! ªi nu subfinanþarea e problema majorã, ci slaba pregãtire a cadrelor didactice din preuniversitar! Însã o datã ce-am încercat sã fac niºte schimbãri, fie în preuniversitar, fie în superior, am avut reacþii furibunde. Orice încercare de a modifica una
sau alta a fost urmatã de numeroase presiuni: fie pe linie telefonicã, fie direct, prin
grupuri de indivizi, la poarta ministerului! Eu am venit sãrac ºi-am sã plec sãrac din
minister. Dar am vãzut destul ca sã vã spun cã, la ideea banilor, unora le cresc ochii ca
la melci!“;
– „Nici un student nu reclamã cã a dat bani unui profesor! Nu e în regulã aceastã situaþie! Amândoi sunt... nici nu ºtiu cum sã-i numesc... laºi, bandiþi! E adevãrat însã cã este
o chestiune greu de dovedit!“;
– „Legea nu-mi dã posibilitatea sã-i sancþionez direct pe inspectorii generali ºi vreau sã
modific contractul existent între mine ºi ei“. „Vinovaþii de aceste destituiri trebuie sã
suporte cheltuielile. Principalii responsabili sunt conducãtorii de inspectorate care nu
analizeazã suficient dosarele înainte de a lua o decizie. Nu sunt de acord sã înlocuim
soþiile altora cu soþiile noastre“,
– „Mi-am scris demisia acum o lunã ºi jumãtate, dar nu m-au lãsat oamenii din partid
sã mi-o depun. Nu ºtiu ce rãu mare am fãcut sã mã trimitã aici. Mie îmi venea foarte
bine cãmaºa de prefect, însã mi-au dat una de ministru, care seamãnã mai mult cu o
cãmaºã de forþã. Dar sunt fericit, i-am rupt mânecile. Sunt un om relaxat, acum am
banii la minister ºi muncesc ca ºi când aº fi ministru pe o perioadã nedefinitã“.
A spune lucrurilor pe nume indiferent cât de dureroase sau neplãcute pot fi ele, unora
sau altora, este un lux pe care, în România, puþini ºi-l pot permite. Trebuie sã fii un om
onest, absolut integru, un bun profesionist ºi mai presus de toate OM. Pentru clasa
politicã româneascã s-a creat o situaþie periculoasã ºi dovadã stau reacþiile venite din
toate direcþiile cerând în cor: DEMISIA!
Din pãcate, astfel de reacþii vin ºi de la unii „respectabili“ jurnaliºti ºi lideri „sindicali“
dedicaþi cu toþii prezervãrii gãinãriilor de doi bani puse în pericol de un astfel de ministru „defect“.
Este timpul sã înþelegem cã România are de acum nevoie numai de astfel de miniºtri.
Altminteri nu avem ce cãuta în Uniunea Europeanã. Dacã vom fi admiºi pãstrând
aceiaºi politicieni, formaþi în „cultura ºmecheriei“, la conducerea þãrii, ne vom merita
soarta.
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Cartea ºcolii

Ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii,
Mihail Hãrdãu, i-a avertizat pe
inspectorii ºcolari generali cã
MEdC nu va mai suporta costurile proceselor pierdute în urma
destituirilor din sistem. „Cei vinovaþi de aceste destituiri, de
procese ºi, mai ales de pierderea
lor, trebuie sã suporte cheltuielile. Am constatat cã în aceste
procese, cel mai mare perdant
este statul român, iar eu nu sunt
de acord sã risipim banii Ministerului pe cheltuieli de judecatã
doar pentru cã unii conducãtori
de inspectorate nu analizeazã suficient dosarele înainte de a lua o
decizie. În plus, nu sunt de acord
sã înlocuim soþiile altora cu soþiile noastre. Numirile trebuie fãcute exclusiv pe bazã de competenþã, pentru cã altfel tot noi suntem cei care pierdem. ªcoala
aparþine tuturor, iar copiii nu au
culoare politicã“, a afirmat ministrul Mihail Hãrdãu.

Legea salarizãrii
personalului bugetar
ar putea fi gata în
douã luni

Apãrutã în condiþii grafice deosebite, care pot concura foarte multe publicaþii realizate de profesioniºti,
revista „ATLas“ editatã de elevii ºi profesorii
Colegiului Naþional „August Treboniu Laurian“ poate
fi un bun exemplu de urmat ºi de alte unitãþi de
învãþãmânt. Cei interesaþi pot gãsi în aceasta informaþii despre sportul ºcolar botoºãnean. Felicitãm echipa redacþionalã pentru profesionalism ºi le urãm mult succes în continuare.
îndeplinite iar perspectiva realizãrii lor þine doar de voinþa politicã pe care partidele din Coaliþia
de guvernare trebuie sã o manifeste. Ministrul de stat Gheorghe
Pogea a promis cã proiectul legii
salarizãrii bugetarilor, care a fost
conceput într-o formã preliminarã, va fi discutat în iunie într-o
ºedinþã de Guvern, urmând ca
acest proiect sã fie asumat politic.
S-a promis, de asemenea, cã în cel
mult douã luni proiectul va fi
finalizat ºi discutat cu partenerii
sociali. Totodatã, Guvernul a promis cã va aloca la urmãtoarea rectificare de buget, care va avea loc
la sfârºitul lunii, încã o tranºã substanþialã din fondurile promise
pentru finanþarea proiectelor.

MEdC înfiinþeazã
centre naþionale de
În urma demersurilor fãcute de excelenþã pentru
FEN joi 1 iunie la sediul MEdC a discipline sportive
avut loc întâlnirea dintre reprezentanþii federaþiilor sindicale
din învãþãmânt ºi reprezentanþii
Guvernului României. Din pãcate, persoana care a girat cu autoritatea ºi cuvântul sãu negocierile din noiembrie 2005 – Cãlin Popescu-Tãriceanu – nu a participat, deºi acesta este singurul
responsabil de îndeplinirea prevederilor Acordului. În cadrul
discuþiilor, reprezentanþii FEN au
demostrat cã douã puncte din
Acord, de fapt cele mai importante – proiectul legii salarizãrii
personalului bugetar ºi alocaþia
de 1,1 miliarde de euro pentru finanþarea proiectelor – nu au fost

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
a aprobat prin ordinul de ministru nr. 4079/ 25.05.2006 înfiinþarea a opt Centre Naþionale de
Excelenþã (CNE) pentru pregãtirea elevilor la disciplinele sportive handbal, gimnasticã, scrimã,
rugby, sanie ºi schi alpin în unitãþile de învãþãmânt cu program
sportiv integrat ºi suplimentar.
Astfel, pentru handbal, a fost înfiinþat un centru de excelenþã în
cadrul „Colegiului Tehnic Energetic“ Râmnicu-Vâlcea, iar pentru gimnasticã, în cadrul Clubului Sportiv ªcolar Nr. 3 Bucureºti
ºi al Clubului ªcolar Sportiv Nr. 1
Constanþa. De asemenea, vor

funcþiona centre de excelenþã
pentru pregãtirea elevilor (bãieþi) la gimnasticã în cadrul Clubului Sportiv ªcolar Reºiþa ºi rugby în cadrul Clubului Sportiv
ªcolar – Liceul cu program sportiv Focºani. Centrele Naþionale de
Excelenþã pentru pregãtirea elevilor la scrimã ºi spadã se organizeazã în cadrul Clubului Sportiv ªcolar – Liceul cu program
sportiv „Petrache Triºcu“ din
Craiova, iar pentru sanie ºi schi
alpin în cadrul Colegiului Naþional „Aurel Vlaicu“ din Bucureºti.
În urmãtoarele 30 de zile, MEdC
va aproba ºi regulamentele de
organizare ºi funcþionare a Centrelor Naþionale de Excelenþã.

ªcolile orãdene,
pe internet
Cele aproape 100 de ºcoli din
Oradea vor avea propria lor paginã web. Informaticienii primãriei Oradea lucreazã la o paginã
de internet destinatã tuturor ºcolilor din municipiul de pe Criº. Pe
site vor fi prezentate aproape o
sutã de ºcoli, fiecare urmând sã
aibã un fiºier separat în care va
apãrea oferta educaþionalã a
ºcolii, datele de contact, condiþiile de admitere sau înscriere etc.
De asemenea, cei care vor vizita
pagina de web vor gãsi aici linkuri cãtre cele douã universitãþi
orãdene, Universitatea Oradea ºi
Universitatea AGORA. Pagina de
web a ºcolilor orãdene se va
numi www.educatiaoradea.ro ºi
va putea fi accesatã peste aproximativ douã luni.

Cãutãm colaboratori!
Eºti elev, student, jurnalist sau
profesor? Crezi cã ai ceva
de spus în ceea ce priveºte
educaþia din România?
Vino alãturi de noi.
Trimite un CV ºi douã-trei
articole pe adresa de e-mail:
redactia@scoalaromaneasca.ro

ºi în cel mai scurt timp posibil
o sã te contactãm.

Director fondator
Cãtãlin Croitoru
(catalin@scoalaromaneasca.ro)

Publicitate:
0788.880.200
(comercial@scoalaromaneasca.ro)

Redactor-ºef:
Dragoº Constantin Neacºu
(redactia@scoalaromaneasca.ro)

DTP:
Omni Press & Design
(omnipress@rdslink.ro)

SC Safo Prod SA – Grupul de
Presã ºi Tipografie Romprint
Str. Piaþa Presei Libere nr. 1,
Sector 1, tel.: 224.27.90,
e-mail: costel.danciu@xnet.ro

Senior editor:
Constantin Ciosu
(sindicat@scoalaromaneasca.ro)

„ªcoala româneascã“ foloseºte
fotografii din arhiva cotidianului
„Realitatea româneascã“

Publicaþia în curs de auditare BRAT
ISSN 1453 – 7842

Tipar:

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.

INTERVIU

{coala româneascq  mai 2006

3

Mihail Hãrdãu, ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii:

„Eu nu îmi mai depun demisia“
Ministrul Educaþiei a explicat pentru prima datã motivul care a dus
la întârzierea alocãrii fondurilor pentru reforma învãþãmântului.
Potrivit ministrului, dacã cei 1,1 miliarde de euro se dãdeau de la
începutul anului ar fi apãrut probleme la raportul de þarã care era
vital pentru integrarea în Uniunea Europeanã. Mihail Hãrdãu a
povestit pentru revista „ªcoala româneascã“ motivele pentru care
ºi-a scris acum douã luni demisia. (Cãtãlin Croitoru, Dragoº
Constantin Neacºu)

ªcoala româneascã: La acordarea
gradaþiilor de merit pe Bucureºti
au fost foarte multe nereguli.
Cu toate acestea, pânã în acest
moment nu a fost nimeni
sancþionat.
Mihail Hãrdãu: Aºtept sã primesc de la
Direcþia Juridic ºi Control raportul final.
Dupã cel îl primesc, voi da un rãspuns
pe aceastã direcþie.
ªcoala româneascã: Printr-o
decizie politicã, luatã la nivelul
Guvernului, s-a hotãrât ca prefecþii
sã nu mai fie numiþi în funcþie de
carnetul de partid. Nu se poate
face acest lucru ºi în cazul
inspectorilor?
Mihail Hãrdãu: La ora actualã, chiar
dacã un om îºi dã demisia din partidul
din care face parte în momentul în care
este numit într-o asemenea funcþie el va
rãmâne cu sufletul alãturi de organizaþie. Vã spun cã este însã un început bun.
Trebuie sã aparã ºi o ºcoalã care sã pregãteascã viitorii angajaþi, atât de la prefecturã cât ºi de la inspectorat. Eu doresc ca învãþãmântul sã fie scos din
zona politicã. Învãþãmântul trebuie sã
fie apanajul oamenilor de carte, al
oamenilor care fac educaþie. Nu poþi sã
faci educaþie cu un carnet de partid pus
pe masã. Schimbarea va fi fãcutã în timp
ºi eu prevãd cã învãþãmântul se va depolitiza, pentru cã învãþãmântul aparþine comunitãþii, aparþine pãrinþilor,
aparþine de fapt copiilor. Cel care stabileºte politica învãþãmântului ºi care reprezintã politica Guvernului este ministrul. Sunt de acord ca ministrul ºi secretarii de stat sã fie numiþi politic, însã
ministrul nu trebuie sã dea dispoziþii
politice, ministrul trebuie sã dea ordine
în care se regãseºte politica de acþiune.
Divizarea societãþii în cadrul instituþiilor de învãþãmânt în funcþie de partidele politice nu este sãnãtoasã.
ªcoala româneascã: Dar existã...
Mihail Hãrdãu: Aºa este. Existã. Dar nu
putem sã le schimbãm pe toate. Debarasarea de anumite lucruri nu se poate
face aºa uºor.
ªcoala româneascã: Aþi declarat
cã v-aþi scris demisia de acum douã
luni.
Mihail Hãrdãu: Am scris-o dupã evenimentele de la Timiºoara. Atunci am
înþeles cã este un dezacord între ceea ce
se promisese ºi ceea ce se face. Noi am
semnat un acord cu federaþiile sindicale. S-a promis o sumã pentru investiþii. Am înþeles cã în prima perioadã a
anului dacã s-ar fi declanºat alocarea
fondurilor promise s-ar fi creat probleme
legate de indicatorii macroeconomici
cu implicaþii în raportul de þarã. Acest

lucru l-am înþeles. De aceea nu am ripostat niciodatã. Am preferat sã tac. Acest
lucru a fost perceput ca un semn de slãbiciune la adresa mea. Însã, a fost o mare eroare, tãcerea mea a fost un semn de
înþelepciune. Atunci, la Timiºoara, am
constatat cã se încearcã distorsionarea
adevãrului ºi sã se spunã cã banii lipsesc
din cauzã cã nu sunt proiecte. Din punctul meu de vedere faptul cã nu ne þinem
de cuvânt este inacceptabil. ªi atunci
am constatat cã se încearcã gãsirea unui
Acar Pãun – eu trebuia sã fiu acela –
prin care sã se justifice inactivitatea Guvernului în plan investiþional în raport
cu promisiunile fãcute prin protocol. Eu
am considerat acest fapt inacceptabil.
Din aceastã cauzã mi-am scris demisia.
Am avut o discuþie cu oamenii din preajma mea, cu responsabilii din MEdC, ºi
toþi au spus cã nu este momentul sã fac
acest pas din cauzã cã se pot creea anumite disfuncþionalitãþi. Atât Emil Boc cât
ºi Daniel Buda au spus sã nu-mi înaintez
demisia.
ªcoala româneascã: Dacã nu veþi primi
bani la urmãtoarea rectificare de buget
vã veþi depune demisia?
Mihail Hãrdãu: Eu demisia nu mi-o mai
dau. A fost atunci momentul critic. Eu
nu îmi mai depun demisia. Dacã partidul zice cã îmi mulþumeºte pentru
activitatea mea ºi vrea sã mã schimbe
nu va fi nici o problemã.
ªcoala româneascã: Ce aveþi sã vã
reproºaþi în cele 8 luni de mandat?
Mihail Hãrdãu: Cã am lucrat prea mult.
Am stat astãzi ºi m-am gândit cã în 8 luni
nu m-am plimbat decât de trei ori prin
Bucureºti ºi de fiecare datã câte o orã.
Ca persoanã m-am neglijat. Aici este o
muncã pe care o pot asemãna cu munca
lui Sisif. Totuºi, sunt sigur cã dupã mine
rãmâne ceva. Rãmâne ceva care s-a construit. În primul rând este o structurã
formatã ca sã lucreze. Nu se poate
schimba totul dintr-o datã. Faptul cã am
reuºit sã împãrþim bani a fost un lucru
bun. Trebuie sã spun
însã cã finanþarea
aceasta în funcþie de
proiecte este cauza
tuturor relelor. A fost
o soluþie de compromis, dar este dezagreabil pentru un ministru sã vorbeascã
fãrã sã aibã o acoperire finaciarã. Dacã
toþi acei bani – 1,1 miliarde de euro – erau
în buget, atunci oricine avea dreptul ca
la 31 decembrie sã
mã punã la zid dacã
nu executam banii.

„

Acum, dacã eu nu execut pânã la
sfârºitul anului aceste fonduri nimeni
nu mã poate condamna. Am dreptul
moral sã zic cã nu eu sunt cauza. Pentru
cã toate aceste fonduri provin dintr-o
linie virtualã. Învãþãmântul trebuie sã se
înveþe cu siguranþa. Învãþãmântul trebuie sã aibã certitudine în finanþare ºi
certitudine în decizii. Dacã promiþi cã
dai 5 % – dai 5%, numai atunci sistemul
devine credibil. Dacã mã restructureazã
sau mã remaniazã foarte bine, eu însã
nu o sã-mi mai dau demisia.
ªcoala româneascã: Când credeþi
cã va fi gata proiectul de lege
privind modificarea statutului
personalului didactic?
Mihail Hãrdãu: Eu cred cã în toamnã îl
vom discuta în Parlament. La ora actualã se lucreazã la el. Noi sperãm ca anul
acesta sã intrãm în Parlament cu toate
legile. Însã, sunt foarte multe idei populiste, care vin de la Parlament, ne fac
foarte mult rãu. Parlamentarii vin cu
mãsuri populiste prin care promit multe lucruri, iar opinia publicã aºteaptã sã
primeascã. Trebuie însã sã ne învãþãm
cã este nevoie de un echilibru între a da
ºi a primi. Învãþãmântul trebuie reaºezat astfel încât contribuþiile oamenilor
sã creascã. Eu nu vreau sã schimbãm
profesorul, eu vreau sã-l atenþionãm cã
trebuie sã se repoziþioneze, sã se uite la
copil ºi sã înveþe la fel ca el. Acum profesorul trebuie sã se uite ºi în afara ºcolii

ºi sã înveþe. Existã o stare de apatie poate
ºi din cauza salariilor. ªi mai existã ceva
despre care nu am mai vorbit pânã în
acest moment ºi cu care nu sunt de
acord. Profesorul trebuie sã aibã o dozã
de filantropie în el, o dozã de apostolat
în acþiunea lui. Nu trebuie sã facã un
lucru numai dacã îi vin bani. Existã tendinþa ca profesorul sã se transforme într-un meditator pentru cã de acolo îi vin
bani, iar la ºcoalã îºi þine cursul doar sã
fie fãcut. Eu sunt cadru didactic, ºtiu ce
înseamnã sã faci o orã cu dãruire sau sã
faci o orã doar sã treacã timpul. ªi mai
existã o boalã veche la profesori, ei fac
ce ºtiu ei mai bine nu ce le trebuie copiilor. Un profesor are un nivel de pedagogie cu care se naºte, mai are un nivel
când iese din facultate ºi mai este ºi nivelul pe care trebuie sã-l înveþe tot timpul. ªcoala este o piesã de teatru în permanentã schimbare, iar tu ca profesor
eºti actorul principal. Trebuie sã-þi joci
rolul de profesor cât mai bine. Cã eºti
nervos de acasã, cã eºti nemulþumit,
aceste stãri nu pot sã aparã în faþa copiilor. Tu ca profesor trebuie sã vii în faþa
elevilor sã le induci dorinþa de a câºtiga,
speranþa într-un viitor mai bun, cunoºtinþele de care are nevoie. Un copil trebuie sã te iubeascã pe tine prima datã ºi
pe urmã materia pe care o predai. Copiii
aºteaptã o relaþie mult mai caldã. Acum,
copiii au o dozã de închidere faþã de
pãrinþi, iar profesorul trebuie sã vinã ºi
sã deschidã acea breºã de comunicare.

Eu nu am spus cã toþi profesorii
sunt delãsãtori. Cei care se simt
vinovaþi au preluat aceste

informaþii ºi le-au atribuit tuturor

“

cadrelor didactice.

ªcoala româneascã:
S-a speculat mult în
urma discuþiei care
aþi avut-o cu
reprezentanþii
pãrinþilor, mai ales
din partea unor
sindicate, cã aþi jignit
profesorii când aþi
spus cã sunt
prãfuiþi…
Mihail Hãrdãu: În
primul rând vreau sã
spun cã îmi menþin
afirmaþiile. ªi mã întreb retoric: ce este
mai rãu cã se întâm-

plã sau cã spun eu aceste lucruri?! Pentru cã toatã lumea ºtie ºi nimeni nu vorbeºte. Eu am spus la întâlnirea cu
pãrinþii cã ei pot face presiuni asupra
ºcolii pentru ca profesorii sã-ºi facã treaba. Eu nu am spus cã toþi profesorii sunt
delãsãtori. Nici pe departe, însã sunt
într-o ºcoalã sunt profesori care nu îºi
fac treaba sau ºi-o fac cu metode care
sunt învechite, sau pretind anumite foloase necuvenite în schimbul muncii
lor. Se întâmplã acest lucru, pentru cã
eu primesc foarte multe reclamaþii. Cei
care se simt vinovaþi au preluat aceste
informaþii ºi le-au atribuit tuturor cadrelor didactice. Avem dascãli foarte
buni, care stau pe un salariu mic ºi îºi fac
aceastã meserie pentru cã se simt bine
când sunt cu copiii în clasã. Eu cunosc
astfel de persoane, care au umblat cu
acelaºi sacou mulþi ani, dar au fost
mândri cã au fost profesori.
ªcoala româneascã: Satisfacþia
muncii cu elevii ºi a rezultatelor a
fãcut mai mult decât toþi banii din
lume...
Mihail Hãrdãu: Dar eu nu spun cã aceasta este o soluþie, din cauzã cã orice persoanã are o þintã în viaþã, spre exemplu
sã îºi facã o casã. În plus, orice profesor
vrea sã aibã o poziþie socialã în cartierul
lui. Revenind la discuþia pe care am avut-o
cu pãrinþii, le-am mai spus acestora cã
dacã vor face presiuni vor obþine ºi calitate pentru copiii lor, acolo unde sunt
probleme. Ce am spus atât de rãu?!
Singura problemã este cã am ridicat
aceste probleme direct. Toatã lumea ºtie
cã aceste probleme existã, dar nici un
ministru nu a avut curajul sã le zicã. În
ceea ce priveºte a doua chestiune, am
spus cã avem profesori care au creierul
prãfuit. Nu am spus cã sunt proºti, cã nu
cunosc materia. ªi le-am dat exemplu cu
calculatorul. La ora actualã avem în ºcoli
calculatoare de mare performanþã, care
peste doi ani nu vor mai fi atât de bune
ºi vor trebui upgradate. Astfel se întâmplã ºi cu profesorul, el trebuie sã se perfecþioneze la un anumit timp. Nici vorbã
sã jignesc pe cineva. Eu nu am spus sã-i
dãm pe profesori afarã. Nu vreau sã începem o vânãtoare a profesorilor.
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Toþi copiii din mediul rural trebuie sã meargã mai departe!

Proiectul pentru învãþãmântul rural
Început în 2003 ºi cu termen de finalizare în 2009, Proiectul pentru Învãþãmântul Rural este un proiect al
Guvernului României cofinanþat de Banca Mondialã (Împrumut nr. 4691 RO) ºi implementat pe baza
Legii nr. 441/2003. Valoarea Proiectului este de 91 de milioane de USD, dintre care 60 de milioane
de USD reprezintã împrumutul BIRD, 30 de milioane de USD reprezintã contribuþia Guvernului, iar 1 milion
de USD contribuþia comunitãþilor rurale. Obiectivul Proiectului îl constituie îmbunãtãþirea accesului elevilor
din mediul rural la un învãþãmânt de calitate, printr-un ansamblu de programe structurate în trei mari
componente. Proiectul se adreseazã tuturor elevilor ºi cadrelor didactice, tuturor ºcolilor ºi comunitãþilor
din cele 2.868 de comune din mediul rural din þara noastrã, fiind un proiect de echitate socialã. Prin
cele trei componente se urmãreºte îmbunãtãþirea activitãþilor de predare-învãþare, îmbunãtãþirea relaþiilor
ºcoalã-comunitate ºi consolidarea capacitãþii de monitorizare, evaluare ºi realizare de strategii.

COMPONENTA 1 – Îmbunãtãþirea activitãþilor de predare-învãþare în ºcolile
din mediul rural (67,91 milioane de
USD)
Obiectivul acestei componente îl constituie dezvoltarea competenþelor profesionale ale cadrelor didactice din mediul
rural ºi asigurarea condiþiilor materiale
minime pentru ºcolile din mediul rural.
Aceastã componentã este structuratã în
sub-componente în modul urmãtor:
Sub-componenta 1.1. – Dezvoltare profesionalã pentru cadrele didactice din
mediul rural pe baza activitãþii proprii
desfãºurate în ºcoalã (12,08 milioane
de USD), care are ca obiectiv obþinerea
de schimbãri conceptuale ºi practice în
procesul de predare-învãþare în toate

ºcolile din mediul rural. Cadrele didactice vor avea un acces mai bun la metode, materiale ºi oportunitãþi de formare
printr-un program de dezvoltare profesionalã oferit la nivelul fiecãrei ºcoli.
Acesta este realizat la nivel de comunã
ºi la nivelul fiecãrei ºcoli în parte din
mediul rural. El este oferit tuturor cadrelor didactice dintr-o comunã, inclusiv cadrelor didactice necalificate sau
care nu au o calificare corespunzãtoare.
Programul de dezvoltare profesionalã
se realizeazã printr-o activitate de mentorat susþinutã de cãtre doi mentori. Activitãþile de mentorat se desfãºoarã atât
în ºcoala centru de comunã, cât ºi în toate ºcolile din satele aparþinãtoare, pe o
perioadã de 14–20 de zile, incluzând
100 de ore de formare pentru fiecare cadru didactic. Curriculumul activitãþilor
de formare cuprinde, printre altele, module precum învãþarea interactivã centratã pe elev, instrumente de cunoaºte-

re a elevului, adaptarea curriculum-ului
la mediul rural, utilizarea computerului
în procesul didactic ºi management
educaþional.
Pentru implementarea programului de
dezvoltare profesionalã, la nivelul fiecãrui judeþ, proiectul asigurã Centre Mobile de Resurse (CMR). Aceste centre, utilizate exclusiv de cãtre mentori, sunt
constituite din autoturisme capabile sã
asigure accesul în cele mai dificile zone
din mediul rural, în orice perioadã a
anului, ºi sunt dotate cu toate materialele ºi instrumentele necesare realizãrii
unui proces de mentorat ºi de formare
eficient ºi de calitate.
De asemenea, în vederea implementãrii
procesului de mentorat, proiectul a asi-

gurat dotarea a 463 de Centre Fixe de
Resurse în toate ºcolile în care a avut loc
procesul de comasare ºi care au fost dotate cu autobuze. Centrele Fixe de Resurse sunt dotate cu calculatoare, imprimante, televizoare, video-recordere, video-proiectoare, radiocasetofoane, faxuri, telefoane, legãturi Internet. La
aceste centre au acces atât cadrele didactice, cât ºi elevii, precum ºi comunitatea din centrul de reºedinþã sau din
comunele apropiate.
Potrivit reprezentanþilor proiectului,
prin aceastã componentã au fost formate peste 18.000 de cadre didactice din
mediul rural.
Sub-componenta 1.2. – Oportunitãþi de
dezvoltare în carierã pentru cadrele
didactice (3,41 milioane de USD).
În cadrul acestei componente se implementeazã un program de calificare profesionalã pentru cadre didactice necalificate din mediul rural prin intermediul

unui program de învãþãmânt deschis la
distanþã (IDD) realizat la nivel naþional.
3.200 de cadre didactice din mediul
rural au primit burse necesare urmãrii
cursurilor IDD pentru a putea beneficia
de calificarea profesionalã corespunzãtoare.
Grupul-þintã este alcãtuit din cadre didactice necalificate din ºcoli din mediul
rural din România. La acest program
participã urmãtoarele categorii de cadre didactice: profesori de specialitate
licenþiaþi care predau materii care nu
þin de specializarea lor, absolvenþi cu
studii superioare, specializaþi într-un
anumit domeniu, ºi care predau materii din domenii înrudite (de exemplu
ingineri, specialiºti în agriculturã ºi
administraþie), cadre didactice care
deºi au studii universitare nu au

pregãtirea pedagogicã necesarã ºi
absolvenþi de liceu care nu au calificarea ºi pregãtirea necesarã predãrii la
clasele I-IV.
Sub-componenta 1.3. – Asigurarea condiþiilor minime de funcþionare pentru
ºcolile din mediul rural este implementatã de UMP Reabilitare ªcoli.
Obiectivul îl constituie îmbunãtãþirea
condiþiilor de învãþãmânt în ºcolile
cele mai defavorizate din mediul
rural, astfel încât acestea sã ajungã la
un standard minim de funcþionare. În
cadrul sub-componentei, ºcolile care
nu dispun de apã curentã, grupuri sanitare, energie electricã, încãlzire,
bãnci, scaune ºi table vor fi dotate cu
astfel de echipamente, pentru a asigura condiþii mai bune pentru activitatea didacticã.
Sub-componenta 1.4. – Materiale de
predare-învãþare (3,41 milioane de
USD)

Prin intermediul acestei sub-componente toate ºcolile din 33 de judeþe care
nu au fost incluse în programe anterioare de dotare sunt dotate cu materiale didactice ºi cãrþi necesare activitãþii
de predare-învãþare. Astfel, se va înlesni
accesul elevilor din mediul rural la
materialele de bazã necesare în procesul de învãþare ºi de predare.
În cursul lui 2005, pe baza opþiunilor
proprii venite din partea ºcolilor, s-au
distribuit în unitãþile din mediul rural
1.200.000 de exemplare de carte ºcolarã pentru realizarea sau îmbunãtãþirea
bibliotecii ºcolii. În aceastã toamnã, pe
baza aceloraºi principii, vor fi asigurate
resursele necesare achiziþionãrii de
carte ºcolarã pentru biblioteca clasei. În
plus, în cursul lui 2006, unitãþile de
învãþãmânt vor mai primi truse pentru
experimente; materiale grafice (hãrþi,
planºe ºcolare); echipament sportiv.
COMPONENTA 2 – Îmbunãtãþirea parteneriatului ºcoalã-comunitate (3,34
milioane de USD)
Componenta constã, în esenþã, în realizarea unui program de granturi pentru
ºcolile ºi comunitãþile rurale care vor
dezvolta împreunã proiecte educaþionale (2.000 de granturi în valoare medie de 5.000 de USD).
Procesul de implementare se bazeazã
pe douã tipuri principale de activitãþi:
a. acordarea de asistenþã ºcolilor, autoritãþilor ºi comunitãþilor locale în vederea realizãrii unor planuri de dezvoltare
ºcolarã la nivel local, activitate care se
realizeazã printr-un proces de facilitare
în toate judeþele þãrii, la nivelul fiecãrei
comune ºi fiecãrei ºcoli din mediul
rural;
b. finanþarea unui program de 2.000 de
granturi în valoare medie de 5.000 de
USD cu scopul de a motiva ºi îndruma
ºcolile ºi comunitãþile în procesul de implementare a iniþiativelor locale menite
sã îmbunãtãþeascã procesul de învãþãmânt. Trebuie spus cã pânã în acest moment s-au acordat aproape 800 de granturi la nivelul întregii þãri.
Granturile din cadrul proiectului sunt
acordate pe baza unor proiecte educaþionale concepute de echipe constituite
din cadre didactice, elevi ºi reprezentanþi ai comunitãþii. Proiectele educaþionale pot urmãri tematici diverse precum: centre de informare ºi comunicare
la nivelul comunitãþii; îndrumarea elevilor în alegerea carierei, vizite ºi excursii tematice, ferma ºcolii, staþie meteorologicã localã; tabere de ecologice,
competiþii sportive, valorificarea mese-

riilor tradiþionale, trupã de teatru a
ºcolii ºi comunitãþii etc. Contribuþia comunitãþii (în bani, în prestaþii etc.) în
realizarea unor asemenea proiecte educaþionale trebuie sã fie de minimum
10% din valoarea proiectului.
COMPONENTA 3 – Consolidarea capacitãþii de monitorizare, evaluare ºi
realizare de strategii (3,34 milioane de
USD)
Componenta vizeazã creºterea capacitãþii de evaluare ºi de elaborare a politicilor educaþionale la nivel local ºi central ºi vine în sprijinul factorilor de decizie ºi a publicului larg. Obiectivul acestei componente este asigurarea sustenabilitãþii reformelor educaþionale, întãrirea capacitãþii de analizã, proiectare
ºi formulare de politici, a autoritãþilor
educaþionale la nivel central, judeþean
ºi local.
Aceste obiective vor fi realizate prin:
Stabilirea Setului de Indicatori Naþionali pentru Educaþie (INE). Obiectivul
stabilirii INE este de a selecta ºi defini
un set de indicatori pentru educaþie în
vederea monitorizãrii ºi urmãririi performanþei sistemului românesc de învãþãmânt.
Îmbunãtãþirea Bazei Naþionale de Date
privind Educaþia (BNDE). Baza Naþionalã de Date privind Educaþia va reflecta
noii indicatori ºi va fi pusã la dispoziþia
tuturor factorilor implicaþi ºi interesaþi.
Baza de date va conþine date privind sistemul de învãþãmânt; indicatori educaþionali prelucraþi în formate accesibile
ºi prezentaþi în detaliu pe zone rurale/urbane; rezultate ale evaluãrilor naþionale ale elevilor; o bazã de date electronicã a rezultatelor cercetãrii referitoare la educaþie.
Pregãtirea unei Evaluãri Naþionale a Învãþãmântului de Bazã. Începând cu
2006, MEdC va publica un raport sintetic naþional anual asupra sistemului de
învãþãmânt, utilizând indicatorii ºi
BNDE. Raportul naþional anual se va
baza pe rapoarte la nivel judeþean, care
vor constitui ºi baza pentru pregãtirea
de cãtre fiecare judeþ a unui plan anual
privind performanþa realizatã în cadrul
sistemului. Produsele acestei sub-componente vor include rezultatele studiilor de evaluare PISA, TIMSS, PIRLS ºi
evaluarea la clasa a IV-a; rapoarte
anuale ºi semestriale asupra sistemului
educaþional ºi de formare din fiecare
judeþ; metodologia ºi experienþa dobânditã în planificarea educaþionalã anualã
la nivelul inspectoratelor ºcolare judeþene ºi al ºcolilor.
Dragoº Constantin Neacºu
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Aprecieri subiective cu privire
la descentralizare
De câteva sãptãmâni pe site-ul ministerului a fost publicat Raportul echipelor de evaluare pentru selecþia ºcolilorpilot în care se va derula Proiectul „Managementul administrativ ºi financiar
al ºcolii într-un mediu descentralizat“.
ªcolile vizitate pentru a fi incluse în
acest proiect au fost selectate din trei
judeþe – Dolj, Iaºi ºi Harghita – care la
rândul lor fac parte din cele opt judeþepilot nominalizate prin HG nr. 1942/
2004 sã aplice prevederile legilor nr.
349 ºi 354/2004 privind descentralizarea administrativã ºi financiarã.
Trebuie subliniat cã aceste judeþe au
fost preferate pentru aplicarea Proiectului datoritã dinamismului de care
au dat dovadã în aplicarea prevederilor
descentralizãrii, ºi al disponibilitãþii
deosebite pentru acest proces dovedite,
deopotrivã de conducerile de ºcoli, ISJ,
consiliile judeþene ºi primarii localitãþilor din judeþ.

Existã riscuri
Pânã aici am vorbit de ceea ce ne face sã
fim optimiºti cu privire la succesul acestui proiect. Existã însã ºi riscuri. Vom
enumera cîteva, ºi anume:
– nu existã un acord unanim cu privire
la toate principiile/prevederile ºi mai
ales mijloacele concrete ale descentralizãrii.
– ritmul ºi acurateþea schimbãrilor nu
sunt aceleaºi în toate ºcolile sau localitãþile vizitate.
– gradul de pregãtire/cunoaºtere în
ceea ce priveºte managementul ºcolii
nu este acelaºi la toþi directorii, membrii
consiliilor de administraþie sau primarii
intervievaþi ºi ar fi o naivitate sã credem
cã ar putea fi aºa.
– în condiþiile în care s-au efectuat, paºii
spre descentralizare sunt foarte diferiþi
de la o localitate la alta sau de la o ºcoalã
la alta în cadrul aceleiaºi localitãþi.
– nu pot fi comparate ca grad de dotare
patrimonialã ºi cu mijloace de învãþãmânt, de exemplu, ºcoala generalã nr.
22 „Eliade“ Craiova sau grãdiniþa cu
program prelungit nr. 40 Craiova, cu
ºcolile generale ºi grãdiniþa din Poiana
Mare ºi nici Liceul „Tudor Arghezi“ sau

Colegiul Naþional „Elena Cuza“ tot din
Craiova cu Liceul „George St. Marincu“
Poiana Mare.
– calitatea/performanþa managerialã a
directorilor este, de asemenea, diferitã
de la un director la altul. În Dolj, toþi
directorii titulari au frecventat cursurile
de management financiar ºi administrativ organizate de filiala Craiova a Institutului Naþional de Administraþie, inspectoratul ºcolar ºi consiliul judeþean
cu participarea la efortul financiar a
consiliilor locale. Cu rare excepþii, însã,
directorii numiþi cu delegaþii nu dovedesc încã suficiente aptitudini ºi experienþã managerialã care sã-i conducã la
performanþe deosebite ºi, mai ales,
manifestã stângãcii în relaþiile cu primarii ºi consiliile locale.
– membrii consiliilor de administraþie
sunt, toþi, plini de bunãvoinþã, dar
foarte puþini dintre ei cunosc responsabilitãþile lor reale privind conducerea
ºcolii în condiþiile descentralizãrii.

– primarii acceptã, în unanimitate, ºi cu
entuziasm descentralizarea, dar în
aceeaºi mãsurã aºteaptã, cu aceastã ocazie, mai mulþi bani de la bugetul de stat.
– cadrele didactice acceptã descentralizarea administrativã ºi financiarã, dar
multe dintre ele, în special cele cu o vechime mai mare în învãþãmânt, resping
descentralizarea sistemului de selecþie
ºi numire/titularizare în învãþãmânt.
– pãrinþii manifestã un interes moderat
pentru acest proces. Pentru ei principala problemã o constituie calitatea actului de educaþie prin ºcoalã ºi tendinþa
de scãdere a interesului unor cadre didactice pentru o autenticã muncã de
educaþie prin ºcoalã.
În sfârºit, toatã lumea, cu excepþia primarilor, este speriatã dacã nu convinsã
de influenþa nefastã pe care, în condiþiile descentralizãrii, ar avea-o factorul
politic asupra bunului mers al ºcolii.
Aceastã convingere este argumentatã
de relaþiile încordate care se întâlnesc

acolo unde directorii de ºcoalã nu au
aceeaºi culoare politicã, declaratã, cu
cea a primarilor – situaþie determinatã
fie de venirea unor primari noi în 2004,
fie de numirea „cu delegaþie“ a unor
directori noi, în 2005.
Varianta de a vedea astfel lucrurile
ne-ar putea conduce la ideea cã proiectul nu are nici o ºansã de izbândã, cã ar
trebui sã temperãm elanul privind
descentralizarea deoarece „încã nu-i
momentul“ ºi cã o continuare sã perseverãm în realizarea acestui proiect ar
însemna bani aruncaþi în vânt, bani
care, de fapt, în prezent nici nu existã.
Obiectiv vorbind, nici un analist lucid al
stãrii de fapt privind organizarea, conducerea ºi administrarea învãþãmântului în aceastã etapã nu poate nega existenþa fenomenelor enumerate mai sus
ºi al unui anumit mod de a gândi al
diferiþilor factori educaþionali.
Rostul diagnozei aplicate ºcolilor ce urmau a fi selectate pentru Proiectul „Managementul administrativ ºi financiar
al ºcolii într-un mediu descentralizat“ a
fost de a radiografia/cunoaºte cât mai
exact starea de fapt existentã. Dar nu
pentru a argumenta oprirea procesului
de descentralizare, ci pentru a releva elementele de risc ale acestui proces ºi domeniile asupra cãrora trebuie acþionat
pentru diminuarea ºi eliminarea lor.
Nu întâmplãtor, între ºcolile selectate
pe lângã unitãþi cu management, bazã
materialã ºi rezultate educaþionale performante se aflã ºi unitãþi în care dezavantajele economice ºi sociale persistã
sau în care se fac mai intens simþite ignoranþa sau influenþa factorilor politici.
Rostul Proiectului este sã ne conducã la
soluþii ºi metode eficiente pentru realizarea descentralizãrii în condiþii reale
ºi care vor persista încã o perioadã de
timp.

Marele risc
Greutãþile enumerate mai sus ºi care
pot crea unele disfuncþionalitãþi procesului de descentralizare a învãþãmântului nu sunt insurmontabile, ele putând
fi depãºite printr-o acþiune consecventã
ºi inteligentã de construire a unui cadru

legislativ ºi instituþional adecvat,
printr-o bunã pregãtire profesionalã a
actorilor participanþi la acest proces ºi
mai ales printr-un efort de modificare a
mentalitãþilor cu privire la rolul paternalist al statului ºi al organismelor centrale
la viaþa ºcolii ºi a cadrelor didactice.
Din pãcate însã, marele risc generator
de eºec vine din partea celor investiþi de
lege sã asigure cadrul legislativ ºi instituþional pentru implementarea sistemului. Greutãþile ºi eventualele riscuri
ale descentralizãrii se constituie în rãsunãtoare argumente ale adversarilor
acestui demers ºi care „fac totul“ ca actualul sistem de organizare ºi conducere a
învãþãmântului sã se menþinã. Cei mai
periculoºi dintre aceºtia se aflã nu în
afara ºcolii sau în ºcoalã, ci la inspectoratele ºcolare ºi în ministerele care au
responsabilitãþi în organizarea ºi susþinerea învãþãmântului. ªi fie cã sunt directori, inspectori sau economiºti ei
cred cã e mai bine sã participe domniile
lor nemijlocit la repartizarea în ºcoli a
resurselor umane sau bãneºti, sã stabileascã drepturile ºi nivelurile salariale
ale profesorilor. În timp, ei au reuºit sã
influenþeze ºi sã cultive pasivitatea în
elaborarea ºi aprobarea actelor normative necesare descentralizãrii sau sã cultive dezacordurile „de principiu“ între
ministerele chemate sã avizeze sau sã
decidã în acest proces.
Formele de respingere a efortului de
modernizare a învãþãmântului nu sunt
pentru mulþi foarte vizibile. Ele se manifestã, de regulã, prin ignorarea paºilor
fireºti care trebuie parcurºi într-un proces de asemenea complexitate prin încetinirea ritmului de îndeplinire a unor
angajamente asumate de Guvern sau
conducerea ministerului, ºi mai ales
prin amânarea la nesfârºit sau „încremenirea în proiect“ a actelor normative
care ar trebui rapid adoptate, ºi fãrã de
care nu putem vorbi de punerea în practicã a politicilor de reaºezare pe baze
europene a învãþãmântului românesc.
Aºteptãm cu încredere schimbarea
mentalitãþilor acestor responsabili ministeriali. Sau a domniilor lor.
Ilie Dogaru

BORDELUL SINDICAL
Chiar dacã nu avem încã o
lege care sã reglementeze
practicarea celei mai vechi
meserii din lume, prostituþia se
întâlneºte peste tot ºi la toate
nivelurile: pe centurã, în
boscheþi, la botu’ calului sau în
bordeluri. Acestea din urmã se
pot afla în mahalale, hoteluri
sau instituþii. Chiar ºi în cele
sindicale. Aici regulile se
respectã cu stricteþe: dacã intri,
plãteºti! Indiferent de ce primeºti
ºi pãþeºti. De, riscurile aparþin
consumatorului!
La modã sunt acum bordelurile confederale. Cei care intrã aici lasã la uºã orice
speranþã. De regulã te trezeºti ºi bãtut ºi

cu banii luaþi. Depinde de ce servicii doreºti. Doreºti salarii mai bune? Þi se dã
un miting. Doreºti condiþii decente de
muncã? Te scot la mãrºãluit. Ai tupeul sã
ceri niscaiva bilete de odihnã? Ai pus-o!
Cel peste care dai nu poate fi decât un
ºef, un ºef adjunct, un sub-ºef, pentru cã
aici toþi sunt ºefi. Ai cãrat plosca, brancarda, ai dat la manivelã sau ai devenit
brusc profesor de Bucureºti, se cheamã
cã eºti ºef. Unii vedeau îi ei niºte lupi
tineri care cu trecerea timpului s-au dovedit a fi javre comunitare pentru care
orice os, fie el ºi din gunoi, este delicios.
Pentru moment încã latrã la orice,
chiar ºi la luna plinã, pânã când vor fi
„dezoaþi“ ºi astfel li se vor potoli ºi cei
câþiva neuroni nãpãdiþi de hormoni.
Atunci când apelezi la ei îþi explicã cu o
voce care vireazã de la supãrarea celui

deranjat din visare, la o jalnicã tânguire ce greu le este ºi câte eforturi vor
face sã-þi rezolve totuºi problema, chiar
dacã aceasta este un amãrât de bilet de
odihnã. Doamne fereºte sã te mai ºi
suspecteze cã ai fluierat când ºi unde
nu trebuie. Ca la bordel, nu? Þi se iau
doar banii, cã de altceva nici nu mai
poate fi vorba.
În rest, confederalii noºtri îºi aºteaptã cu
rãbdare rândul la trambulina care îi
aruncã din 4 în 4 ani în conducerea partidelor, în Guvern sau în Parlament.
Între timp, pentru cã nu mai pot suporta, datoritã sufletului bun ºi a naturelului simþitor, durerea salariaþilor pe care
ei cred cã-i reprezintã, pleacã peste
hotare. Cel puþin de acolo nu mai aud
vaietele, huiduielile ºi înjurãturile. Va
veni ºi vremea când negriºorii care le

finanþeazã excursiile se vor supãra ºi îi
vor face sã plece de acolo cãraþi cu brancarda ºi cu acul de seringã lãsat în fund,
cu atât mai mult cu cât bordelul a
început sã se cam clatine… Aveþi grijã,
dragilor, pentru cã se pare cã norocul

vostru din scãldãtoare s-a cam terminat.
Dacã aþi avea minte ar trebui sã vã cam
luaþi tãlpãºiþa ºi sã vã duceþi la ce fãceaþi
înainte.
Drum bun, tovarãºi!!!
T. Rad
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Inspectorul general al Capitalei împreunã cu mai mulþi angajaþi ai SNEE

Alexandrescu ºi cu Stoica au „ghicit“
Cristian Alexandrescu încearcã din ce în ce mai mult sã ne arate cã inspectoratul
ºcolar a devenit propria lui moºie. De data aceasta nu mai este vorba de gradaþiile
de merit sau de concursurile de directori, ci de o broºurã care vine sã-i rotunjeascã
veniturile matematicianului din fruntea ISMB. Acesta, împreunã cu mai multe persoane
din cadrul Serviciului Naþional de Evaluare ºi Examinare, printre care este ºi soþia
directorului Adrian Stoica, au scos o broºurã care se adreseazã absolvenþilor de
clasa a XII-a, care vor susþine peste o lunã Bacalaureatul. Pentru a fi ºi mai credibilã
în rândul oamenilor din ºcoli, prefaþa ºi postfaþa sunt scrise de însuºi directorul SNEE,
care laudã aceastã publicaþie. Mai mult, pentru a fi sigur cã este ºi vândutã într-un
numãr de exemplare cât mai mare, persoane din inspectorat au dat sarcinã
directorilor de licee din Bucureºti sã prezinte cartea la clasele terminale. Broºura,
care conþine subiectele date la simulare ºi alte câteva teste fãcute de angajaþi ai
SNEE costã 75.000 de lei. (Dragoº Constantin Neacºu)
Examenele naþionale au devenit în ultimii ani un bun prilej pentru reprezentanþii Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii
sã mai stoarcã ceva bani din buzunarele
elevilor din clasele terminale. De fiecare
datã metoda este aceeaºi: se trezeºte un
inspector sau un director sã scoatã o
broºurã cu subiecte asemãnãtoare celor
de la examene care le este bãgatã pe gât
elevilor prin directorii de ºcoli. Aceeaºi
stratagemã a aplicat-o anul acesta ºi
inspectorul ºcolar general al Capitalei,
Cristian Alexandrescu, care împreunã cu
mai mulþi angajaþi ai SNEE au scos o
broºurã pentru pregãtirea pentru
Bacalaureat. Surse din cadrul mai multor
licee ne-au precizat cã aproape fiecare
director a primit un anumit numãr de
broºuri pe care trebuia sã le plãteascã
imediat ºi dupã aceea sã le vândã la elevi.
Pe lângã cã au scos aceastã broºurã ºi au
vândut-o în unitãþile de învãþãmânt
folosindu-se de funcþiile pe care le deþin,
autorii culegerii au mai folosit subiectele
date la simulare fãrã a avea acceptul
Ministerului Educaþiei, lucru care încalcã
Cristian Alexandrescu,
Inspectorul ºcolar
general al Capitalei

grav legislaþia actualã privind drepturile
de autor. Trebuie spus cã pentru a-i da
publicaþiei o importanþã ºi mai mare, atât
prefaþa cât ºi postfaþa sunt scrise de directorul Serviciului Naþional de Evaluare ºi
Examinare, Adrian Stoica, care laudã
aceastã apariþie ºi o recomandã din toatã
inima. Poate ºi pentru cã unul dintre
autorii culegerii este chiar soþia acestuia,
Marilena Stoica.

Afaceri de familie
Trebuie spus cã pe lista autorilor pe lângã Cristian Alexandrescu ºi Marilena
Stoica mai apar ºi alþi angajaþi ai Serviciului Naþional de Evaluare ºi Examinare, profesori care sunt plãtiþi de stat
sã conceapã aceste teste. Mai mult, directorul SNEE vine ºi spune în prefaþã
cã „Serviciul Naþional de Evaluare ºi
Examinare a constituit un grup de profesori – recunoscuþi pentru competenþa
lor profesionalã – care au analizat subiectele propuse la simulare ºi au elaborat modele noi de subiecte în vederea
bunei pregãtiri de cãtre elevi a exame-

nului din iulie“, se aratã în prefaþa scrisã
de Adrian Stoica. Cu alte cuvinte, cumpãraþi, dragi elevi, aceastã carte, cã ºi
subiectele pe care le veþi primi în varã
vor fi asemãnãtoare. Doar sunt fãcute
de aceleaºi persoane. Îi reamintim domnului director cã, din câte ºtim noi,
SNEE este încã o instituþie de stat ºi nu
are în obiectul de activitate scoaterea
unor broºuri care sã se vândã în ºcoli.
Mai mult, domnul Stoica nici nu a
catadicsit sã întrebe persoanele mai
mari în funcþie dacã poate sã facã acest
lucru. Am vrut sã aflãm ºi pãrerea domnului Stoica despre legalitatea publicãrii acestor teste însã în momentul în care
l-am chestionat la telefon acesta a cãutat
tot felul de scuze ºi a adus argumente
care însã nu vin sã-l disculpe. În plus, în
momentul în care l-am întrebat dacã este
legal ºi moral ca directorul SNEE sã laude
o asemenea carte, Adrian Stoica ne-a
închis telefonul. De-abia dupã ce i-am
trimis întrebãrile prin biroul de presã al
Ministerului Educaþiei acesta a acceptat
sã ne rãspundã la toate întrebãrile.
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au scos o broºurã cu subiectele date la simularea Bacalaureatului

preþul informaþiilor publice
Ministrul Educaþiei ne-a precizat dupã ce a vãzut
broºura cã va începe o anchetã pentru a
descoperi cine este în spatele acestei afaceri.
„Mi se pare imoral ca sarcinile de serviciu sã le
converteºti în bani pentru tine. Nu cunosc
dimensiunea problemei. Am vãzut broºura ºi acum
începem cercetãrile. Foarte mulþi se folosesc de
aceste lucruri la
limita legii.
Aceastã broºurã
trebuia sã fie
editatã în
coordonarea
ministerului
pentru a ajunge
pe masa elevilor
la un preþ cât
mai mic sau
chiar gratis”,
a declarat
ministrul
Educaþiei,
Mihail Hãrdãu.

Paloma Petrescu îi criticã pe autorii cãrþii

Adrian Stoica,
Directorul Serviciului Naþional
de Evaluare ºi Examinare

Adrian Stoica, preºedintele SNEE:

„Nu am nicio legãturã
cu publicarea broºurii“
ªcoala româneascã: Potrivit legilor în vigoare privind drepturile de autor,
subiectele date la simularea de luna trecutã aparþin Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii. Domnule director, aþi avizat favorabil publicarea subiectelor de
la simulare în aceastã broºurã?
Adrian Stoica: Nu am avizat nimic (nici nu am dreptul s-o fac) ºi nu am nicio legãturã cu publicarea broºurii.
ªcoala româneascã: Vi se pare normal ca persoanele care se ocupã de
conceperea subiectelor de Bacalaureat sã poatã scoate ºi broºuri pentru
elevi cu aceleaºi materiale?
Adrian Stoica: V-am explicat cã broºura conþine alte materiale decât cele care se
elaboreazã la SNEE. Subiectele date la simulare au fost puse pentru ca sã facã legãtura cu rezolvãrile ºi programele ºcolare ºi sã arate diferenþa dintre un barem ºi o
rezolvare completã.
ªcoala româneascã: Fiºa postului dvs. vã permite sã lãudaþi o anumitã
culegere de teste?
Adrian Stoica: Nu cred sã existe vreo fiºã de post care sã prevadã aºa ceva (chiar
credeþi ca sã nu consider întrebarea pusã în bãºcãlie?). Totuºi, nu laud o carte, ci
scriu o prefaþã care descrie pe scurt cartea. Aºa cum v-am explicat cã fac ºi pentru
alte cãrþi ºi edituri.
ªcoala româneascã: Aveþi vreun grad de rudenie cu doamna Marilena
Stoica, care este coautoare a broºurii în cauzã?
Adrian Stoica: Da, este soþia mea. Doamna Stoica este profesor de matematicã ºi
nu are legãturã cu elaborarea subiectelor pentru examene. Înþeleg cã sugeraþi cã
este ilegal faptul ca d-na Stoica sã propunã subiecte într-o broºurã alãturi de alþi
34 de autori, numai pentru cã este soþia mea. Înseamnã cã niciodatã, ca profesor
de matematicã, nu poate sã fie autor la ceva de teste.
ªcoala româneascã: Ce sumã de bani aþi primit pentru colaborarea
cu editura „Gil“?
Adrian Stoica: Nici un ban. Dacã nu credeþi, îmi reînnoiesc sugestia sã vã extindeþi
cercetãrile la editura menþionatã mai sus.

Am cerut ºi opinia secretarului de stat Paloma
Petrescu despre broºura în cauzã. Demnitarul
a recunoscut cã nu a dat niciodatã acceptul
pentru publicarea subiectelor date la simulare.
În plus, Paloma Petrescu a precizat cã va lua
legãtura cu editura pentru a vedea cine a avut
ideea publicãrii broºurii. Aºteptãm cu nerãbdare
rezultatele anchetei.
ªcoala româneascã: Doamnã ministru, aþi avizat
favorabil publicarea subiectelor de la simulare în
aceastã broºurã?
Paloma Pestrescu: Nu, nu am avut cunoºtinþã, deºi cred cã
pentru partea de subiecte elaborate de cãtre SNEE ar fi trebuit
sã mi se cearã acordul. MEdC ºi-a propus, pentru 2006, ca,

dupã încheierea examenelor naþionale, sã reuneascã toate
subiectele într-o broºurã, ca sã fie distribuitã gratuit în ºcoli.
ªcoala româneascã: Vi se pare normal ca persoanele
care se ocupã de conceperea subiectelor de Bacalaureat
sã poatã scoate ºi broºuri pentru elevi cu aceleaºi
materiale?
Paloma Pestrescu: Da, în condiþiile în care broºurile respective
sunt tipãrite sub egida MEdC/SNEE ºi distribuite gratuit în
ºcoli. Altfel, cred cã acordul MEdC este obligatoriu.
ªcoala româneascã: Din punct de vedere legal are voie
un inspector sã îºi promoveze cartea ºi sã oblige
directorii de ºcoli sã cumpere respectiva publicaþie?
Paloma Pestrescu: Din câte ºtiu, nici un act normativ nu interzice acest lucru, dar aici ar trebui discutat aspectul moral ºi nu
cel legal al problemei. Ceea ce s-a întâmplat în acest caz, nu se
înscrie în codul moral pe care, personal, îl promovez. Desigur, numele inspectorului ºcolar general poate induce
o oarecare presiune psihologicã, cu atât
mai mult cu cât prefaþa este semnatã de
cãtre conducerea serviciului specializat
din minister. Acesta este ºi motivul pentru care, în discuþia avutã cu persoanele
în cauzã, le-am cerut ca, pe perioada
mandatului în vigoare, sã nu se mai
implice în astfel de activitãþi. Am în
vedere, de asemenea, eventualitatea de
a mã adresa editurii, pentru amãnunte
suplimentare privind persoanele ce au
iniþiat acest demers ºi statutul lor în
raport cu MEdC.
ªcoala româneascã: Fiºa postului
domnului Adrian Stoica, angajat care
se aflã în subordinea dvs., îi permite sã
laude o anumitã culegere de teste?
Paloma Pestrescu: Adrian Stoica este o
persoanã cunoscutã. Orice autor de
materiale publicabile îi poate solicita
scrierea unei prefeþe, iar el este liber
sã o facã, în calitate de persoanã fizicã.
Nu neg cã, ºi în acest caz, se induce o
presiune psihologicã. Este dreptul sãu
sã scrie orice prefaþã, cu excepþia acestui caz, în care, prin prefaþa respectivã,
a consimþit, indirect, ca subiectele de
la simulãri sã fie incluse în publicaþie.

ANALIZÃ
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Raport privind starea învãþãmântului românesc
la data de 1 iunie 2006
(Stadiul îndeplinirii Acordului de la 28.10.2005)

Starea oricãrui sistem depinde de gradul de finanþare al acestuia. Învãþãmântul românesc a suferit ºi
suferã în continuare de subfinanþare, devenitã deja
cronicã. Din cauza lipsei voinþei politice ºi a unor
politici educaþionale incoerente estimãm cã aceastã subfinanþare se va manifesta ºi în perioada urmãtoare.
Analiza stãrii învãþãmântului fãcutã în campania
electoralã de partidele aflate acum la putere a generat structura programului de guvernare al
Alianþei DA, program prin care se propunea reabilitarea întregului sistem de învãþãmânt, printr-o
finanþare corespunzãtoare, prin redimensionarea
ºi restructurarea acestuia, prin elaborarea standardelor de calitate ºi o salarizare conformã importanþei activitãþii desfãºurate în acest domeniu.
Astfel, se promitea:
– aplicarea unei noi filozofii în domeniul finanþãrii
educaþiei, prin mãrirea investiþiei în învãþãmânt
(pentru educaþie ºi cercetare, Guvernul va aloca de
la bugetul de stat resurse financiare echivalând cu
6% din PIB) ºi aplicarea principiului „finanþarea îl
urmeazã pe cel ce studiazã“;
– asigurarea unei creºteri substanþiale a salariilor
personalului din educaþie, peste creºterea medie a
salariului din economie, luând în consideraþie
necesitãþile legitime ale slujitorilor ºcolii, statutul ºi
respectul de care aceºtia trebuie sã se bucure în
societate. Astfel se va crea cadrul legislativ necesar
pentru elaborarea unui nou sistem de salarizare
care sã reflecte importanþa socialã a educaþiei, sã
stimuleze performanþa ºi creaþia;
– elaborarea cadrului legislativ ºi instituþional pentru ca atât autoritãþile administraþiei publice locale
cât ºi conducerile unitãþilor ºcolare sã poatã aloca,
din bugetele locale ºi, respectiv, din resursele extrabugetare ale ºcolilor, fonduri pentru suplimentarea
veniturilor personalului din învãþãmânt, corelate
cu performanþele obþinute în procesul educativ;
– descentralizarea ºi depolitizarea sistemului educaþional;

– reconstrucþia învãþãmântului în mediul rural
prin alocarea distinctã de la bugetul de stat a 100
de milioane de euro, anual, pentru reabilitarea ºcolilor ºi construcþiilor ºcolare în mediul rural;
Din pãcate, constatãm, dupã un an ºi jumãtate de la
preluarea puterii, cã promisiunile fãcute au fost
electorale, cele mai multe dintre ele nefiind îndeplinite. În aceste condiþii, în mod normal, tensiunile acumulate au generat proteste sindicale care
au culminat cu greva generalã desfãºuratã în perioada 7-27 noiembrie 2005.
Negocierile demarate cu Guvernul României pentru soluþionarea revendicãrilor sindicale, tergiversate ºi obstrucþionate permanent s-au finalizat
printr-un acord semnat la 28 noiembrie 2005.
Stadiul realizãrii prevederilor
Acordului cu Guvernul României
de la 28 noiembrie 2006

Punctul I
Bugetul alocat învãþãmântului pentru anul financiar 2006, aprobat prin Legea Bugetului de stat, a
fost de 3,76% din PIB, faþã de 6% din PIB promis a
fi alocat pentru educaþie ºi cercetare.
În ceea ce priveºte promisiunea de suplimentare
cu 1,1% din PIB a bugetului, pentru finanþarea proiectelor ºi investiþiilor aferente (sume necuprinse
în buget), pânã acum nu au fost deschise linii de
creditare pentru nici unul dintre sutele de proiecte
finanþabile întocmite, dupã cum reiese din declaraþia ministrului educaþiei ºi cercetãrii.
Din pãcate, procedurile pentru accesarea acestor
fonduri sunt foarte complicate, motiv pentru care
avem convingerea cã ele nu vor putea fi consumate
decât într-o foarte micã mãsurã pânã la sfârºitul
anului financiar 2006.
Faptul este cu atât mai grav cu cât se pare cã
reprezentanþii guvernului, care au negociat ºi
semnat acordul, cunoºteau toate aceste amãnunte în momentul acceptãrii acestor suplimentãri ale bugetului.

Punctul II
Chiar dacã prin programul de guvernare Alianþa
„Dreptate ºi Adevãr“ îºi propunea „o creºtere substanþialã a salariilor personalului din educaþie,
peste creºterea medie a salariului din economie,
luând în consideraþie necesitãþile legitime ale slujitorilor ºcolii, statutul ºi respectul de care aceºtia
trebuie sã se bucure în societate“, iar în campania
electoralã a promis dublarea salariilor pânã în
2007, în fapt nu s-a realizat decât o majorare de
12%, începând cu martie, pentru 2005, ºi cu
11,83% pentru 2006. Cele douã majorãri, numite
„creºteri salariale“, nu fac decât sã acopere rata
inflaþiei reale, ºi nu a celei prognozate.
Apreciem cã este mai mult decât evident modul în
care actuala guvernare îºi respectã cuvântul.

Punctul III
Reglementarea pe cale administrativã a reparaþiilor prejudiciilor salariale produse în perioada octombrie 2001-octombrie 2004, prin calculul greºit
al salariilor, cerutã de Federaþia Educaþiei Naþionale încã din august 2005 Guvernului României, este,
pânã în momentul de faþã, singurul punct al Acordului în curs de realizare, în conformitate cu OUG
17/2006, deºi cu oarecare întârziere. Din pãcate,
chiar ºi prevederile ordonanþei mai sus-menþionate se aplicã cu unele întârzieri ºi diferenþe de la
un judeþ la altul (cf. anexei), situaþie determinatã
de lipsa de profesionalism a celor ce trebuiau sã le
ducã la îndeplinire.
În multe judeþe reparaþiile materiale s-au fãcut în
baza unor hotãrâri judecãtoreºti definitive ºi
executorii, pronunþate în favoarea salariaþilor pe
care îi reprezentãm. Deºi la întâlnirea de la 10 mai
2006 a reprezentanþilor Guvernului cu preºedinþii
federaþiilor sindicale reprezentative din învãþãmânt, FEN a solicitat ca ordonatorii de credite sã nu
mai promoveze recursuri pentru anularea sentinþelor, iar primul-ministru a promis demersuri imediate pentru ca aceastã acþiune excesivã ºi redun-

dantã sã înceteze, constatãm cã recursurile îºi urmeazã calea, provocând întârzieri ºi acumulãri de
tensiunie suplimentare, în condiþiile în care o ordonanþã de urgenþã a fost adoptatã tocmai pentru a
soluþiona aceastã cauzã.

Punctul VII
Având ca termen de finalizare 15 aprilie 2006,
datã modificatã la solicitarea pãrþii guvernamentale, pentru 15 mai 2006, proiectul Legii salarizãrii
personalului bugetar a rãmas în faza de iniþiativã.
Constatãm cã reprezentanþii guvernului nu manifestã niciun fel de interes pentru iniþierea dialogului cu sindicatele ºi elaborarea documentului.
Credem cã aceastã lege nu va fi elaboratã niciodatã
întrucât, dupã declaraþiile unor surse autorizate,
anumite sectoare bugetare, beneficiare ale unor
legi proprii de salarizare nu acceptã schimbarea
ierarhiilor în domeniul salarial ºi a privilegiilor de
care beneficiazã. Am crezut în cuvântul primuluiministru ºi al celorlalþi membri ai echipei guvernamentale, care au declarat în timpul negocierilor
din noiembrie 2005 cã bugetul pe 2006 nu poate
susþine creºteri salariale pentru niciun sector bugetar ºi cã orice demers de acest fel ar crea pusee
inflaþioniste. Am constatat însã cã acest lucru ar fi
fost valabil numai în cazul majorãrii salariilor din
învãþãmânt. Aceasta pentru cã, ulterior, de aceleaºi
majorãri salariale a beneficiat întregul sistemul
bugetar. În plus, au fost dirijate fonduri enorme
cãtre anumite sectoare bugetare privilegiate (de
exemplu Justiþia).
Drept urmare, apreciem cã ºi aceastã promisiune
trecutã în Acord va rãmâne nefinalizatã, ea având
drept unic scop liniºtirea protestatarilor ºi încetarea, în noiembrie 2005, a conflictului de muncã.
În aceste condiþii, chiar ºi termenul de 1 iunie
2006, termen fixat pentru evaluarea Acordului, devine o glumã întrucât, practic, nu avem ce evalua.
Este foarte posibil, în aceste circumstanþe, ca nemulþumirile salariaþilor din învãþãmânt sã se accentueze ºi sã se manifeste la sfârºitul acestui an
ºcolar 2005-2006, cu consecinþele de care vor fi
rãspunzãtori cei care continuã sã foloseascã sistemul de învãþãmânt ca arenã pentru rezolvarea orgoliilor ºi a disputelor politice.

Descentralizarea
financiar-administrativã
Implementarea conceptului descentralizãrii a început sã fie discutatã încã din 2003 prin modificarea
unor prevederi ale Legii învãþãmântului ºi ale
Statutului personalului didactic, precum ºi prin elaborarea metodologiilor de aplicare a descentralizãrii.
Pentru a verifica viabilitatea conceptului descentralizãrii aºa cum a fost proiectat spre a fi implementat în sistemul de învãþãmânt românesc au fost
stabilite opt judeþe-pilot.
Din pãcate, descentralizarea a fost formalã, cu mari
diferenþe în aplicare de la un judeþ la altul din cauza
bugetului alocat pentru 2004, buget ce nu cuprindea ºi sumele necesare aplicãrii descentralizãrii
administrativ-financiare.
În condiþiile în care descentralizarea a fost aplicatã
parþial ºi nu în integralitate, cum ar fi fost necesar,
întrucât nu s-a fãcut nici un fel de monitorizare pe
parcurs ºi nici evaluare finalã, evident experimentul a fost un eºec. El a generat discontinuitãþi în sistem, atât pentru faptul cã unele unitãþi de învãþãmânt ºi-au pierdut personalitatea juridicã, cât ºi
pentru cã ocuparea posturilor nu a fost fãcutã în
conformitate cu principiile descentralizãrii, învãþãmântul fiind în continuare supercentralizat.
Deºi Federaþia Educaþiei Naþionale a solicitat public, în repetate rânduri, modificarea ºi punerea în
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concordanþã a Legii învãþãmântului ºi Legii privind
statutul personalului didactic, cu Legea calitãþii în
educaþie ºi Legea descentralizãrii învãþãmântului
preuniversitar, precum ºi modificarea unor prevederi din Legea privind finanþele publice ºi Legea
administraþiei publice, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a încercat descentralizarea neavând o bazã
legislativã coerentã.
Mai mult chiar, în acest an ºcolar, MEdC face ultimul
pas între sublim ºi ridicol continuând pilotarea
eºuatã în cele opt judeþe, cu doar 50 de unitãþi de
învãþãmânt din trei judeþe.
Ne întrebãm care vor putea fi concluziile acestui
nou experiment ºi când se va putea aplica coerent
ºi unitar descentralizarea financiar-administrativã
a întregului sistem de învãþãmânt preuniversitar.

Modificarea Legii
învãþãmântului ºi a Legii
privind statutul personalului
didactic
Depãºite moral din cauza dinamicii sistemului de
învãþãmânt românesc ºi a necesitãþii punerii în concordanþã a legislaþiei româneºti cu legislaþia din
Uniunea Europeanã, Legea învãþãmântului ºi Legea
privind statutul personalului didactic au fost permanent „cârpite“, fiind în momentul de faþã greu de
aplicat din cauza incoerenþei ºi neconcordanþei.
La sfârºitul lui 2004 MEdC a solicitat partenerilor
sociali propuneri pentru elaborarea noilor legi,
legi care sã fie înaintate Parlamentului. Deºi federaþiile sindicale au luat în serios aceastã provocare,
MEdC, pentru a nu-ºi „strica“ stilul îndelung exersat, „uitã“ sã finalizeze proiectul mutând în continuare petecul de pe o gaurã pe alta.

În condiþiile actuale, legi noi ºi necesare precum
Legea calitãþii în educaþie ºi Legea descentralizãrii
învãþãmântului preuniversitar sunt nefuncþionale
întrucât în multe privinþe sunt în neconcordanþã
cu celelalte legi. Aºteptãm ca acest aspect sã fie
sesizat ºi de responsabilii MEdC care sã acþioneze
în consecinþã.

Depolitizarea ocupãrii
funcþiilor de conducere,
îndrumare ºi control
Preluatã de la toate guvernãrile de pânã acum, aserþiunea privind „eliminarea ingerinþelor politice în
sistemul de apreciere ºi promovare a cadrelor
didactice, inclusiv în funcþii de conducere administrativã“ s-a dovedit, încã de la începutul guvernãrii,
lozincã electoralã. Ca ºi pânã acum, majoritatea
funcþiilor din învãþãmânt sunt ocupate de candidaþi
care „întâmplãtor“ sunt membri în partidele arcului
guvernamental. Cele câteva excepþii propagandistic mediatizate nu întãresc nicidecum regula.
Din pãcate, singurul criteriu de numire în funcþie
este apartenenþa politicã, calitãþile manageriale
dovedite neavând nici un fel de valoare. Din aceastã cauzã, alternanþa politicã la conducere duce la
întreruperea continuitãþii în actul managerial cu
toate consecinþele nefaste generate de aceasta.
Considerãm cã actuala stare a învãþãmântului românesc, foarte departe de dorinþe ºi cerinþe, se datoreazã permanentei ingerinþe politice în conducerea unui sistem în care dezordinea se accentueazã pe zi ce trece.
Aceastã stare va continua atât timp cât nu se va
înþelege cã managementul unitãþilor ºi instituþiilor

de învãþãmânt trebuie fãcut de profesioniºti, ºi nu
de politicieni de conjuncturã.
Considerãm, de asemenea, cã atât timp cât managementul politic înlocuieºte politica managementului nu se va putea realiza o relaþie de parteneriat
social corect, desfãºurat pe principii de egalitate ºi
respect reciproc, deci apt pentru realizarea progresului. Din pãcate, cele mai multe persoane care
ocupã politic funcþiile considerã necesar sã tensioneze relaþiile cu partenerii care au relaþionat cu
guvernãrile trecute. În plus, se simt datoare sã-ºi
„plãteascã“ funcþia primitã cu diferite servicii la
limita sau în afara legii.

Judetul/finantare
ALBA

ARAD

ARGES

BACAU

BIHOR

BISTRITA-NASAUD

Situaþia din învãþãmântul
universitar

BOTOSANI

Incoerenþa legislativã ca ºi subfinanþarea cronicã
creazã probleme structurale sistemului universitar,
calitative ºi de prognozã. Prin sistemul actual de finanþare, bugetul de stat asigurã instituþiilor de învãþãmânt superior aproximativ 60-70% din finanþarea necesarã funcþionãrii acestora, restul urmând
a fi completat prin finanþare complementarã.
Din pãcate, lipsei alocaþiilor bugetare suficiente i se
suprapune incoerenþa sistemului legislativ; deºi s-a
trecut la finanþarea de bazã a învãþãmântului superior „per capita“ nu s-a procedat la modificarea Legii
privind statutul personalului didactic în ceea ce priveºte normarea activitãþii, aceasta continuând a fi
fãcutã în funcþie de numãrul de ore convenþionale
prestate. În plus, nu existã cadrul legislativ care sã
creeze competenþe în administrarea fondurilor alocate.
Subfinanþarea continuã a învãþãmântului superior
a dus la punerea universitãþilor în imposibilitatea
de a-ºi moderniza mijloacele didactice ºi de cercetare, cu repercusiuni asupra calitãþii laturii practice
a pregãtirii viitorilor specialiºti, dar ºi asupra rezultatelor cercetãrii ºtiinþifice. Ca urmare a majorãrilor
salariale stabilite în urma grevei din octombrie
2005, banii de salarii sunt insuficienþi, lipsind rectificarea bugetarã care sã asigure sumele necesare de
la finanþarea de bazã.
Nu întâmplãtor subfinanþarea a produs ºi o accentuatã „îmbãtrânire“ a corpului didactic universitar,
sistemul devenind neatractiv atât în ceea ce priveºte salarizarea, cât ºi perspectivele profesionale. Iniþiativa stimulãrii performanþelor profesionale prin
dublarea salariilor profesorilor universitari nu a
fost urmatã ºi de etapa urmãtoare a dublãrii salariilor conferenþiarilor, lectorilor, asistenþilor ºi preparatorilor.
Pe de altã parte, învãþãmântul superior este grevat
ºi de lipsa de atractivitate a specializãrilor existente,
optându-se în continuare pentru domenii suprapopulate sau fãrã cãutare pe piaþa concurenþialã a
muncii. Existenþa universitãþilor va fi datã ºi de viteza cu care îºi vor adapta oferta, precum ºi calitatea
acesteia solicitãrilor domeniilor de care România
are nevoie pentru depãºirea decalajului faþã de celelalte þãri europene. Din pãcate, în momentul de
faþã, la nivel naþional nu existã o politicã de perspectivã, bazatã pe prognoze ºtiinþifice, în ce priveºte
numãrul de absolvenþi necesari pe diferite domenii
de activitate ºi specializãri, fapt ce ar trebui sã dea
serios de gândit tuturor factorilor implicaþi, cu putere de decizie.
Concluzionând, se poate afirma, fãrã a greºi, cã sistemul de învãþãmânt românesc se aflã într-un proces de degradare continuã, multiplele ºi repetatele
experimente ducând la accelerarea acestui proces.
Din pãcate, actuala politicã educaþionalã bazatã, se
pare, pe principiul paºilor mãrunþi, fãcuþi pe loc,
deci ineficienþi, duce la amânarea sine die a reformei de prea multe ori începutã, necontinuatã ºi nefinalizatã. În aceste condiþii, necesara aliniere la sistemele europene de învãþãmânt va rãmâne o permanentã preocupare a tuturor celor ce stau la rând
pentru guvernare, folosindu-se de promisiuni de
redresare a stãrii învãþãmântului pentru a-ºi crea
capital electoral.

BRASOV

FEDERAÞIA EDUCAÞIEI NAÞIONALE
Departamentul de analize ºi prognoze
1.06.2006

BRAILA

CARAS-SEVERIN

CALARASI

CLUJ

CONSTANTA

COVASNA

DAMBOVITA

DOLJ

GALATI

GIURGIU

GORJ

HARGHITA

HUNEDOARA

IALOMITA

IASI

ILFOV

MARAMURES

MEHEDINTI

MURES

NEAMT

OLT

PRAHOVA

SATU-MARE

SALAJ

SIBIU

SUCEAVA

TELEORMAN

TIMIS

TULCEA

VASLUI

VALCEA

VRANCEA

BUCURESTI

TOTAL

CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC
CJ
CL
MedC

Nr.unitati
scolare
5
681
8
5
253
10
2
57
3
5
375
11
9
1010
9
5
422
4
4
102
5
5
476
10
2
135
3
4
523
12
353
5
11
234
7
6
536
11
2
348
4
2
253
9
3
239
9
6
526
5
1
110
5
1
85
4
3
157
7
5
187
16
4
123
5
8
332
10
3
98
5
7
280
11
2
73
5
3
873
12
4
208
10
2
545
4
8
774
27
3
146
6
2
130
6
5
163
6
6
219
11
2
518
10
9
555
9
3
158
7
4
161
5
2
717
7
2
46
469
13
165
13552
326

Nr.personal
didactic
160
4772
103
453
5201
98
30
2980
62
199
11601
141
488
7232
141
272
4030
118
181
7192
93
310
6959
237
179
5043
79
304
3850
76
5
3184
57
562
7705
165
212
8427
153
80
3491
87
69
5365
112
380
8569
171
258
6190
105
22
2942
67
134
4057
116
83
5546
143
144
5423
121
74
3456
38
532
6705
241
119
2362
45
289
7096
177
75
3219
72
181
7446
107
270
6780
114
139
5523
83
243
7805
160
183
5090
96
79
3590
91
281
5307
175
549
9273
233
95
3172
98
735
9399
276
67
2952
78
288
6780
101
80
5203
96
95
1990
19562
453
8899
206633
5179

%
plata
realizata
91
80
100
97,4
50,7
100
50
18
50
100
91
100
100
100
100
50
88
100
100
52
100
29,14
77,25
100
0
25
100
50
99
100
100
100
100
64
75
100
100
55
18
98
92
97
100
73
100
76
35
100
100
100
100
4,68
46
51,61
100
85,71
100
33,33
94,26
100
37
60
75
96,75
95,76
98,2
94
98
100
5,71
5,71
5,71
94
90
100
100
79,45
80
0
0
1,3
0
0
100
4,6
6,8
4,1
100
70
100
100
96,4
100
42
63
100
100
93,25
100
80
65
80
100
65
100
100
99
100
100
73
100
0
63
79
100
100
100
90
38
20
23
66,87
64,72
79,99

CJ – Consiliu judeþean  CL – Consiliu local l MEdC  Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
* centralizare pusã la dispoziþie de MEdC
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Prezumþia de nevinovãþie se aplicã pentru toþi
angajaþii cercetaþi

Consilierul tãu juridic,
Alexandra ICHIM

Articolul 115 din Legea 128/1997: „Personalul didactic de
predare, personalul didactic auxiliar, precum ºi cel de conducere,
de îndrumare ºi de control din învãþãmânt rãspund disciplinar
pentru încãlcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului
individual de muncã, precum ºi pentru încãlcarea normelor de
comportare care dãuneazã interesului învãþãmântului
ºi prestigiului instituþiei.“

Dacã ar fi sã definim rãspunderea juridicã în general, se poate considera cã
rãspunderea juridicã este complexul de
drepturi ºi obligaþii conexe, care, potrivit legii, se nasc ca urmare a sãvârºirii
unor fapte ilicite, constituind cadrul de
realizare a constrângerii de stat prin
aplicarea sancþiunilor juridice în scopul
asigurãrii stabilitãþii raporturilor sociale ºi a îndrumãrii membrilor societãþii
în spiritul respectãrii ordinii de drept.
Rãspunderea juridicã poate îmbrãca
mai multe forme, dintre care rãspunderea disciplinarã.
Rãspunderea disciplinarã este o instituþie specificã dreptului muncii ºi constã
într-un ansamblu de norme legale privind sancþionarea faptelor de încãlcare
cu vinovãþie de cãtre salariat, indiferent
de funcþia sau de postul pe care îl ocupã,
a obligaþiilor asumate prin contractul
individual de muncã, inclusiv a normelor de comportare. Aceste fapte sunt denumite de lege abateri disciplinare.
Disciplina muncii apare ca o obligaþie
juridicã, având caracter de sintezã deoarece însumeazã ºi rezumã totalitatea îndatoririlor de serviciu asumate de persoana respectivã prin încheierea contractului de muncã.
Asigurarea disciplinei muncii presupune aplicarea, în condiþiile legii, a unor
sancþiuni disciplinare acelor salariaþi
care, cu vinovãþie, au sãvârºit o încãlcare a obligaþiilor ce le revin în calitate
de parte a contractului individual de
muncã, adicã o abatere disciplinarã.
Pentru a exista o abatere disciplinarã
trebuie sã fie întrunite urmãtoarele
condiþii: fapta sã fi fost sãvârºitã în executarea unui contract de muncã; fapta
sã aibã caracterul unei abateri disciplinare (aºa cum am expus mai sus); fapta
sã fi fost sãvârºitã cu vinovãþie (precizare: vinovãþia poate îmbrãca forma
unei greºeli intenþionate, fie forma unei
greºeli neintenþionate, sãvârºitã cu
uºurinþã sau din neglijenþã); sã nu fi
intervenit o cauzã de nerãspundere disciplinarã (legitima apãrare, starea de
necesitate, constrângerea fizicã sau moralã, cazul fortuit ºi forþa majorã, eroarea de fapt, executarea ordinului de serviciu); sã fie necesarã aplicarea unei
sancþiuni disciplinare.
Rãspunderea disciplinarã poate fi angajatã numai dacã sunt întrunite toate ele-

mentele constitutive ale abaterii. Pentru aceeaºi abatere disciplinarã se poate
aplica numai o singurã sancþiune.
Sancþiunile prevãzute de Codul muncii
au caracter general, deoarece în cazul în
care prin statute profesionale aprobate
prin lege specialã se stabileºte un alt
regim sancþionator va fi aplicat acesta.
Sancþiunile cuprinse în statutele disciplinare, respectiv altele decât cele prevãzute în Codul muncii, sunt denumite,
în literatura de specialitate, sancþiuni
specifice, pentru a scoate în evidenþã
aplicabilitatea lor numai la anumite categorii de salariaþi.
În cazul de faþã vorbim despre Legea
128/1997 privind Statutul personalului
didactic, care raportat la structura
unitãþilor ºi instituþiilor de învãþãmânt
stabileºte concret, pentru fiecare caz în
parte, procedura aplicabilã în cazul
cercetãrii ºi sancþionãrii disciplinare.
Sancþiunile prevãzute de Legea
128/1997 sunt: art. 116 – „Sancþiunile
disciplinare, care se pot aplica perso-

Totul despre
rãspunderea
disciplinarã
nalului prevãzut la art. 115, în raport cu
gravitatea abaterilor, sunt: a) observaþie scrisã; b) avertisment; c) diminuarea
salariului de bazã, cumulat, când este
cazul, cu indemnizaþia de conducere, de
îndrumare ºi de control, cu pânã la 15%,
pe o perioada de 1-6 luni; d) suspendarea, pe o perioadã de pânã la 3 ani, a
dreptului de înscriere la un concurs
pentru ocuparea unei funcþii didactice
superioare sau pentru obþinerea gradelor didactice ori a unei funcþii de conducere, de îndrumare ºi de control; e) destituirea din funcþia de conducere, de
îndrumare ºi de control din învãþãmânt; f) desfacerea disciplinarã a contractului de muncã.“
Nicio mãsurã din cele prevãzute de art.
116 din Legea 128/1997, nu va putea fi
aplicatã fãrã parcurgerea unei proceduri absolut obligatorie, întocmai cu
paºii prevãzuþi de lege. Cercetarea prealabilã apare astfel ca o condiþie de validitate pentru aplicarea oricãreia dintre
sancþiunile prevãzute de lege.
În acest scop, art. 119. alin. (1) din Legea
128/1997 stabileºte cã: „Sancþiunea disciplinarã se aplicã numai dupã efectuarea cercetãrii faptei sesizate în scris, audierea celui în cauzã ºi verificarea susþinerilor fãcute de acesta, în apãrare.“
Din conþinutul textului de lege citat
apreciez necesar sã insit asupra unor
aspecte: veþi observa cã art. 119 alin. 1,
în conþinutul sãu face trimitere la
„…efectuarea cercetãrii faptei sesizate
în scris“. Mai înainte de toate deci trebuie sã avem o sesizare scrisã, dar,

atenþie!, nu ºi o sesizare scrisã anonimã.
Art. 112 din Contractul colectiv de muncã unic la nivel de ramurã învãþãmânt
interzice MEdC, inspectoratelor ºcolare
ºi conducerilor unitãþilor ºi instituþiilor
de învãþãmânt sã dea curs sesizãrilor,
plângerilor sau reclamaþiilor anonime.
O sancþiune disciplinarã aplicatã ca
urmare a cercetãrii întemeiate pe o asttel de anomimã este nulã, deci nu poate
produce efecte juridice.
Subliniez dispoziþiile art. 122. alin (1)
care stabilesc cã „Cercetarea propunerii
de sancþionare se face în termen de cel
mult 30 de zile de la data constatãrii
abaterii, consemnatã în condica de
inspecþii sau la registratura generalã a
unitãþii ºcolare ori a instituþiei de
învãþãmânt superior, dupã caz.“
Dacã avem sesizarea scrisã ºi suntem în
termenul de 30 de zile, atunci putem
trece la etapa prevãzutã de alin. (2),
acelaºi articol, care stabileºte cã „pentru
cercetarea abaterilor sãvârºite de personalul didactic prevãzut la art. 115 se
constituie comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintã organizaþia sindicalã din care face parte persoana aflatã în discuþie sau un reprezentant al salariaþilor, iar ceilalþi sunt cadre
didactice care au funcþia didacticã cel
puþin egalã cu a celui care a sãvârºit abaterea. În comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar pot fi incluºi ºi inspectori ºcolari.“
Observãm obligativitatea includerii
între membrii comisiei de cercetare ºi a

reprezentantului organizaþiei sindicale
din care face parte persoana cercetatã
sau a reprezentantului salariaþilor (în
cazul în care nu existã organizaþie sindicalã). Rolul reprezentantului sindical în
aceastã comisie se traduce prin asigurarea respectãrii drepturilor persoanei
cercetate, prin reprezentare ºi asistare.
Tot ca o condiþie absolutã este cerutã ºi
calitatea celorlalþi membri ai comisiei
de cercetare, în sensul cã aceºtia, obligatoriu, trebuie sã aibã funcþia didacticã
cel puþin egalã cu a persoanei cercetate.
Este garantatã posibilitatea de a include
în comisie ºi inspectori ºcolari, de obicei
inspectori în specialitatea persoanei
cercetate.
Comisia de cercetare va fi numitã în
conformitate cu dispoziþiile art. 119
alin. 3: „a) consiliul profesoral al unitãþii
respective, pentru învãþãmântul preuniversitar; b) consiliul facultãþii sau
consiliul departamentului, pentru
sancþiunile prevãzute la art. 116 lit. a) ºi
b); c) senatul universitar, pentru sancþiunile prevãzute la art. 116 lit. c)-f); d)
consiliul de administraþie al inspectoratului ºcolar, pentru aparatul propriu ºi pentru conducerile unitãþilor
direct subordonate; e) ministrul învãþãmântului, pentru funcþiile prevãzute la
art. 25 lit. b) ºi pentru conducerile
unitãþilor direct subordonate.“ Hotãrârea de constituire a comisiei de cercetare va fi înregistratã sub forma unei
Decizii, care va cuprinde membrii desemnaþi în acest scop, faptele ce urmeazã a fi cercetate, cu indicarea sesizãrii ce
a stat la baza constituirii comisiei de
cercetare.
Comisia de cerectare nu are dreptul de
a cerceta alte fapte decât cele înregistrate în sesizarea care a stat la baza constituirii comisiei.
În vederea desfãºurãrii cercetãrii prealabile, salariatul va fi convocat în scris,
cu minimum 48 de ore înainte, de comisia de cercetare desemnatã, precizându-se obiectul, data, ora ºi locul întrevederii. (art. 267 alin. 2 Codul muncii).
Subliniez faptul cã legea prevede în
mod expres doar o singurã modalitate
de convocare, în scris (nefiind posibilã
convocarea oralã sau semnarea unui
convocator), acesta fiind un text imperativ a cãrei nerespectare este sancþionatã cu nulitatea absolutã. Cu ocazia
convocãrii, în vederea pregãtirii apãrãrii, apreciez cã este necesar ca persoanei cercetate sã îi fie comunicate ºi Decizia de constituire a comisiei de cercetare, sesizarea care a stat la baza numirii
acesteia, precum ºi alte acte de care comisia înþelege sã se foloseascã în cercetarea prealabilã (art. 120 Legea
128/1997). Persoana cercetatã, pânã la
finalizarea cercetãrii ºi stabilirii sancþiunii se bucurã de prezumþia de nevinovãþie, motiv pentru care comisia trebuie
sã-ºi desfãºoare lucrãrile în aºa fel încât
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sã nu lezeze nici un drept al acesteia,
garantându-i în permanenþã dreptul la
apãrare.
Refuzul celui cercetat de a se prezenta la
audieri, fãrã un motiv obiectiv, deºi a
fost convocat în mod legal, nu împiedicã comisia de cercetare sã-ºi finalize
cercetãrile. În aceastã situaþie, comisia
de cercetare este cea obligatã sã facã dovada împrejurãrii cã cercetarea prealabilã nu a fost posibilã din motive imputabile salariatului (prin procese-verbale
de constatare, prin proba cu martori a
lipsei de cooperare a salariatului care
refuzã audierea, nu rãspunde la întrebãri, nu pune la dispoziþia comisiei informaþii ºi documente necesare finalizãrii cercetãrii etc.)
Conform art. 120 Legea 128/1997, „în
cadrul cercetãrii abaterii prezumate se
stabilesc faptele ºi urmãrile acestora,
împrejurãrile în care au fost sãvârºite,
existenþa sau inexistenþa vinovãþiei,
precum ºi orice alte date concludente.
Audierea celui cercetat ºi verificarea
apãrãrii acestuia sunt obligatorii.“ Astfel, salariatul are dreptul sã formuleze ºi
sã susþinã toate apãrãrile în favoarea sa,
faþã de toate actele prezentate de comisie, sã administreze probe. Dacã este
necesar sau pe parcurs apar acte noi în
legãturã cu cercetarea disciplinarã, salariatul va fi audiat de mai multe ori, acordându-i dreptul de a produce apãrãri ºi
faþã de înscrisurile apãrute pe parcurs.
Toate lucrãrile comisiei vor fi consemnate într-un proces-verbal (semnat de
toþi membrii comisiei ºi de persoana
cercetatã), pe baza cãruia se va întocmi
Raportul comisiei de cercetare. Acest raport va prezenta toate actele ºi lucrãrile
comisiei de cerectare, de la numirea sa,
pe parcursul desfãºurãrii sale, precum
ºi, în final, concluziile faþã de faptele cercetate, în sensul confirmãrii sau infirmãrii acestora. Raportul comisiei de
cercetare nu va conþine ºi propunerea
de sancþionare, aceasta fiind o prerogativã ce aparþine instituþiilor prevãzute
de art. 117 ºi art. 118 din Legea
128/1997.
În funcþie de calitatea persoanei cercetate, Raportul comisiei de cercetare va fi
prezentat autoritãþii care a numit comisia de cercetare, iar propunerea de sancþionare aparþine autoritãþilor prevãzute
de art. 117 ºi art. 118, sancþiunea fiind
stabilitã de aceeaºi autoritate care a numit comisia.
La stabilirea sancþiunii autoritatea însãrcinatã trebuie sã aibã în vedere gravitatea abaterii disciplinare sãvârºite de
salariat (art. 266 Codul muncii), care
rezultã din urmãtoarele: împrejurãrile
în care a fost sãvârºitã fapta, gradul de
vinovãþie a salariatului, consecinþele
abaterii disciplinare (prejudiciul), comportarea generalã la locul de muncã,
eventualele sancþiuni disciplinare suferite anterior de acesta.
Decizia de sancþionare, sub sancþiunea
nulitãþii absolute, trebuie întocmitã în
formã scrisã. Tot „sub sancþiunea nulitãþii absolute, în decizie se cuprind în mod
obligatoriu: a) descrierea faptei care
constituie abatere disciplinarã; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncã aplicabil, care au
fost încãlcate de salariat; c) motivele
pentru care au fost înlãturate apãrãrile
formulate de salariat în timpul cercetãrii disciplinare prealabile sau motivele
pentru care nu a fost efectuatã cercetarea – neprezentarea salariatului la con-

vocare; d) temeiul de drept în baza
cãruia sancþiunea disciplinarã se aplicã;
e) termenul în care sancþiunea poate fi
contestatã; f) instanþa competentã la
care sancþiunea poate fi contestatã“ –
art. 268 Codul Muncii. Fiecare dintre
cele enumerate vor trebui cuprinse în
decizie; lipsa uneia poate conduce la
anularea Deciziei de sancþionare.
Conform art. 123 alin. 2 „În învãþãmântul preuniversitar, sancþiunile prevãzute la art. 116 lit. a)-c) se comunicã celui
în cauzã, printr-o decizie scrisã, de cãtre
directorul unitãþii de învãþãmânt, iar
cele de la art. 116 lit. d)-f), de cãtre
inspectorul ºcolar general“; alin. (3)
„Sancþiunile prevãzute la art. 116, aplicate personalului de conducere, de
îndrumare ºi de control, se comunicã
acestuia de autoritatea care a fãcut
numirea în funcþie“; alin. (4) „În
învãþãmântul superior, sancþiunile prevãzute la art. 116 se comunicã, în scris,
personalului didactic, personalului de
cercetare ºi personalului didactic auxiliar din subordine, de cãtre: a) ºeful de
catedrã, pentru sancþiunea de la lit. a);
b) decan sau director, pentru sancþiunile prevãzute la lit. a)-c); c) rector, pentru sancþiunile de la lit. a)-f)“; alin. (5)
„Pentru funcþiile de conducere eligibile
din instituþiile de învãþãmânt superior
se aplicã, fãrã drept de contestaþie,
prevederile art. 74 alin. (2) ºi (3).“
Decizia de sancþionare se comunicã
salariatului în cel mult cinci zile calendaristice de la data emiterii ºi produce
efecte de la data comunicãrii. Comunicarea se predã personal salariatului, cu
semnãtura de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandatã, la domiciliul sau reºedinþa comunicatã de acesta.
Art. 122 alin. 2 stabileºte cã „În învãþãmântul preuniversitar, persoanele sancþionate au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia
respectivã la colegiul de disciplinã de pe
lângã inspectoratul ºcolar, pentru
sancþiunile prevãzute la art. 116 lit. a)c), ºi la colegiul central de disciplinã al
Ministerului Învãþãmântului, pentru
sancþiunile prevãzute la art. 116 lit. d)f)“; alin. (3) „În învãþãmântul superior,
persoanele sancþionate au dreptul de a
contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivã, la colegiul
de onoare al instituþiei, pentru sancþiunile prevãzute la art. 116 lit. a)-d), ºi la
colegiul central de onoare al Ministerului Învãþãmântului, pentru sancþiunile prevãzute la art. 116 lit. e)-f).“
Hotãrârea acestor colegii se comunicã
persoanei în cauzã în termen de 20 de
zile de la sesizare. Dreptul persoanei
sancþionate de a se adresa instanþelor
judecãtoreºti este garantat. Despre
aceasta vom vorbi într-un numãr urmãtor. Decizia de sancþionare poate fi contestatã de salariat la instanþele judecãtoreºti competente în termen de 30 de
zile calendaristice de la data comunicãrii.
Reabilitarea disciplinarã poate interveni în cazul în care cel ce a sãvârºit
abaterea dã dovezi temeinice de îndreptare ºi nu a sãvârºit altã abatere în
cursul unui an de la aplicarea sancþiunii,
îmbunãtãþindu-ºi activitatea ºi comportamentul; în acest caz, autoritatea care a
aplicat sancþiunea prevãzutã la art. 116
lit. a)-c), poate dispune ridicarea ºi radierea sancþiunii, fãcându-se menþiunea
corespunzãtoare în statul personal de
serviciu al celui în cauzã. (art. 124 Legea
128/1997)
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Punþi între sat ºi oraº
În perioada 3-7 mai 2006 a avut loc
prima vizitã din acest an a elevilor
din comunele Telciu ºi Maieru,
judeþul Bistriþa-Nãsãud, la ªcoala
197 din Sectorul 6 al Capitalei. Vizita este prilejuitã de continuarea
programului naþional „Punþi între
sat ºi oraº“, program care ºi-a propus sã apropie satul de oraº din
punct de vedere a condiþiilor de
viaþã ºi al confortului oferit de oraº,
dar ºi apropierea oraºului de sat
prin cunoaºterea tradiþiilor autentice, a valorilor promovate de lumea satului ºi care a fost lansat oficial de ªcoala 197 ºi Gr. ªc. Telciu în
decembrie 2001. Astfel, acest program oferã posibilitatea ca în fiecare an copiii din Telciu ºi Maieru
sã frecventeze cursuri, sã participe
la activitãþi de timp liber organizate
de ªcoala 197, sã fie integraþi temporar în familiile colegilor din
Bucureºti, sã cunoascã mentalitãþi,
comportamente, modele, valori
promovate de mediul urban. Cadrele didactice însoþitoare din Telciu ºi Maieru au, la rândul lor, activitãþi comune cu colegii lor de la
ªcoala 197, participând la lecþii sau la activitãþile de timp liber
organizate. Anul acesta elevii au vizitat muzee, au vizionat un
spectacol de circ, în timp ce profesorii au vizionat un spectacol
de teatru. Urmeazã ca elevii ºi cadrele didactice de la ªcoala
197 din Bucureºti sã fie oaspeþii colegilor din Telciu ºi Maieru

ºi suntem convinºi cã aceºtia din urmã vor fi gazde bune.
Federaþia Educaþiei Naþionale felicitã atât elevii cât ºi cadrele
didactice ale celor trei ºcoli, considerând cã astfel de schimburi reprezintã, dincolo de efortul fãcut, o realã ºi utilã activitate. (I.N.)

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, imediat ce te vei înscrie, o sã primeºti mai multe avantaje. Cu noua
legitimaþie FEN pãºeºti în secolul urmãtor. Cardul FEN îþi oferã:
 un control stomatologic anual gratuit la unul dintre cabinetele
stomatologice agreate;
 indemnizaþie pentru spitalizare în caz de accident
de 100.000 de lei/zi;
 asigurare pentru îmbolnãvire gravã standard cu o despãgubire
de 10.000.000 de 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 de lei.
|þi doreºti un telefon mobil pentru care sã dispui gratuit de 500 de minute de convorbiri lunar cu
membrii grupului, un abonament ºi tarife, pentru convorbiri în cadrul reþelei Zapp, dar ºi în oricare alte
reþele, fãrã concurenþã? Nu ai decât sã devii membru al grupului FEN-Zapp! Cum faci asta? Ia
legãtura imediat cu sindicatul local care îþi va furniza toate amãnuntele necesare. Oferta este valabilã
ºi pentru membrii familiei tale; vei putea comunica cu ei timp de 500 de minute lunar, gratuit.
Dacã ai nevoie de o legãturã internet rapidã, stabilã, cu costuri mici ºi pe care o poþi lua cu tine
oriunde doreºti, modemul CDMA High Speed Data Z010 de la Zapp este soluþia idealã. Cere
liderului tãu judeþean amãnunte ºi vei putea avea acces instantaneu la internet, adresa de e-mail,
vei putea conversa pe internet cu prietenii, cu colegii tãi din toatã þara ºi vei avea acces nelimitat la
bazele de date ºi informaþii oferite de internet.
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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Scrisoare deschisã adresatã primului-ministru Cãlin Popescu-Tãriceanu

Taberele trebuie sã se întoarcã
la Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
Domnule Prim-Ministru,
Federaþia Educaþiei Naþionale se simte
obligatã, în baza prerogativelor pe care
le are, sã tragã un semnal de alarmã cu
privire la unele situaþii foarte grave care
au generat mari probleme ºi au produs
periculoase derapaje în funcþionarea
sistemului educaþional din România.
Taberele ºcolare, instituþii create ºi construite special pentru organizarea vacanþelor copiilor ºi tinerilor elevi sau
preºcolari, pentru asigurarea cadrului
de desfãºurare a concursurilor, festivalurilor ºcolare, a aplicaþiilor ºtiinþifice,
tehnice, artistice, culturale ºi sportive
au fost deturnate de la scopul iniþial ºi
sunt pe cale de a avea aceeaºi soartã pe
care au avut-o bazele tineretului care au
fost jefuite, distruse ºi apoi privatizate
în moduri obscure ºi dubioase.
Trecerea taberelor ºcolare de la Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii la Autoritatea
Naþionalã pentru Tineret a fost una dintre cele mai grave greºeli sãvârºite împotriva intereselor copiilor ºi tinerilor ºi
a adus mari ºi ireparabile prejudicii
cadrului firesc de educaþie ºi formare a
tinerei generaþii reducând capacitatea
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii de a
dezvolta o politicã coerentã ºi eficientã

în zona educaþiei non-formale, fapt ce
poate genera o rupere în douã a procesului de formare, partea aplicativã ºi
formativã fiind aspru sancþionatã în
defavoarea celei informative.
Astfel, tocmai ce sancþiona sistemul românesc de educaþie, respectiv o teoretizare exageratã ºi o rupturã de cadrul
aplicativ ºi experimental, o lipsã de formare în lumea realã de zi cu zi, o lipsã
de formare a deprinderilor cetãþeneºti
ºi dezvoltare a comportamentelor de
viaþã sãnãtoasã, a relaþiilor de viaþã bazate pe competiþie, dar ºi pe solidaritate, pe implicare, dar ºi pe toleranþã, pe
asumare de responsabilitãþi, dar ºi pe
respectarea drepturilor ºi libertãþilor
cetãþeneºti, pe cunoaºterea legilor, dar
ºi pe respectarea lor este pe cale sã se întâmple prin distrugerea unei pãrþi a bazei ºi a infrastructurii aplicative construite ºi dezvoltate odinioarã pentru
copii ºi tineri.
Palatele ºi cluburile copiilor, cluburile
sportive ºcolare, instituþii aplicative, de
dezvoltare a performanþei ºcolare ºi pentru organizarea activitãþilor educative se
bucurã de acelaºi dezinteres din partea
autoritãþilor, „beneficiind“ de o subfi-

nanþare care le-a adus în pragul falimentului, fiind negociate la colþ de stradã
pentru sediile pe care încã le mai deþin.
ªi astfel, în loc ca România sã intre în
Europa cu instituþii care sã reprezinte
un model de implicare a statului în formarea copiilor ºi tinerilor ca cetãþeni
responsabili, sub justificarea inexistenþei acestor instituþii în þãrile europene, dar în realitate incapabili sã ne promovãm valorile ºi acumulãrile pozitive,
intrãm în Europa fãrã modele naþionale, obosiþi de atâtea experimentãri nereuºite, ba a modelului francez sau american, suedez sau german sau a nu ºtim
câtor experimente delirante venite din
utopiile „marilor noºtri gânditori“ care
ºi-au asumat rolul de oameni politici ºi
de conducãtori de instituþii.
Astãzi, domnule Prim-Ministru Cãlin Popescu-Tãriceanu, este Întâi Iunie – ziua
internaþionalã a copiilor. Puteþi deci sã
renunþaþi la a vã face imagine pe seama
copiilor participând la diferite festivitãþi
dedicate lor, dar valorificate mediatic
doar pentru politicieni. Reparaþi ce încã
se mai poate repara. Redaþi taberele
ºcolare copiilor ºi tinerilor prin reîntoarcerea lor la Ministerul Educaþiei ºi

Cercetãrii. Finanþaþi ºi dezvoltaþi palatele ºi cluburile copiilor, cluburile sportive ºcolare instituþii care sunt capabile sã
atragã copii ºi tinerii de pe stradã, din
baruri, care sunt capabile sã-i înveþe modul corect ºi sãnãtos de viaþã fãrã
Preºedinte executiv
Ioan Leon Naroºi

droguri, fãrã violenþã, cu toleranþã,
înþelegere, solidaritate ºi implicare.
Viitorul european al României nu poate
fi proiectat fãrã sã þinem seama de cei
care vor beneficia de acesta, de copii,
domnule Prim-Ministru.
Preºedinte fondator
Cãtãlin Croitoru

SIVECO România vine în ajutorul
absolvenþilor de clasa a VIII-a
Decalogul admiterii computerizate

În urma demersurilor FEN,

Profesorul corepetitor
apare în Statutul
Personalului Didactic
Departamentul Învãþãmânt Vocaþional Artã (DIVA)
din cadrul Federaþiei Educaþiei Naþionale (FEN) a
reuºit sã rezolve problema statutului profesorului
corepetitor. Demersurile DIVA–FEN au fost absolut
necesare întrucât prevederile Legii 128/1997 erau
neclare ºi aduceau prejudicii acestei categorii.
În acest sens, în toamna lui 2005, reprezentanþii
FEN au avut discuþii cu deputatul Asztalos Ferenc,
care ºi-a manifestat deschiderea ºi disponibilitatea
de a susþine o iniþiativã legislativã care sã trateze
punctual problema. În urma întâlnirii, domnul
Asztalos Ferenc a lansat o iniþiativã legislativã pentru completarea Statutului Personalului Didactic.
Astfel, prin modificarea adusã Legii 128/1997, se

reglementeazã problema statutului profesorului
corepetitor, prin precizarea expresã în art. 5 alin. 1
lit. c a noþiunii de „profesor corepetitor/acompaniament“, ca noþiune distinctã. De asemenea, este
completat ºi art. 6 alin. 1 lit. h cu precizarea „corepetitor pentru cluburile sportive ºcolare, palatele
ºi cluburile copiilor“. „FEN a dovedit încã o datã cã
profesionalismul ºi consecvenþa duc la rezolvarea
problemelor salariaþilor din învãþãmânt. În plus,
prin departamentul special creat pentru învãþãmântul vocaþional-artã (DIVA), am demonstrat,
încã o datã, eficienþa structurilor departamentale
dedicate domeniilor specifice de activitate“, a
declarat Cãtãlin Croitoru. (D.N.)

1. Repartizarea computerizatã este cea mai bunã
metodã de repartizare, deoarece calculatorul nu
greºeºte ºi este asiguratã transparenþa necesarã
procesului de admitere în ciclul inferior al liceului.
2. Citiþi Ghidul Admiterii Computerizate ºi Modul
de Completare al Fiºei de Înscriere de pe site-ul
http://admitere. edu.ro, pentru informaþii ºi sfaturi
utile privind Admiterea computerizatã ºi algoritmul de repartizare. Site-ul conþine informaþii complete despre examenul de admitere.
3. Testele naþionale au loc în perioada 19-22 iunie
2006.
4. Vizitaþi site-ul http://subiecte.-edu.ro pentru a
consulta lista subiectelor ºi baremurilor date la testele naþionale în ultimii ani.
5. Fiþi atenþi la completarea opþiunilor pe fiºa de
înscriere. Ordinea lor este importantã, com-

pletarea opþiunilor pe fiºã se realizeazã în funcþie
de preferinþele candidaþilor. Completeazã pe
primele locuri opþiunile cele mai bune ºi pe care le
doreºti cel mai mult, chiar dacã nu eºti sigur cã
media îþi permite sã intri la aceste opþiuni. Nu vei fi
dezavantajat!
6. Aveþi mai multe ºanse de a fi repartizaþi dacã
completaþi un numãr cât mai mare de opþiuni pe
fiºa care se depune în perioada 1-6 iulie 2006.
7. Verificaþi pânã la data de 8 iulie fiºa de înscriere
cu fiºa martor primitã de la ºcoalã, pentru a evita
neplãcerile cauzate de transcrierea greºitã a
datelor de pe fiºã.
8. Utilizaþi aplicaþia „Orientare Admitere“, dezvoltatã de SIVECO România, care vã ajutã sã vã verificaþi ºansele de admitere la licee ºi specializãri
specifice ºi vã ajutã în completarea precisã ºi realistã a fiºelor de înscriere.
9. Consultaþi pe http://admitere.edu.ro planul de
ºcolarizare pentru Admiterea în licee ºi ºcoli de
arte ºi meserii 2006, care cuprinde lista specializãrilor disponibile anul acesta ºi numãrul de
locuri aferent, precum ºi mediile de admitere de
anul trecut.
10. Accesaþi forumurile dedicate Admiterii din cadrul portalului SEI pentru a discuta despre testele
naþionale ºi despre Admiterea în licee ºi S.A.M.
Sistemul informatic ADLIC – Admiterea în
licee ºi ºcoli de arte ºi meserii, realizat de
SIVECO România, a fost distins cu eticheta
eGovernment „Best Practice“ cu ocazia conferinþei la nivel guvernamental asupra eGovernment „De la politicã la practicã“, desfãºurat la
Bruxelles între 29-30 noiembrie 2001 ºi organizat de Comisia Europeanã.
BAFTÃ LA EXAMENE!
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Studii postuniversitare pentru
profesorii de ºcoalã primarã
Cunoaºteþi versul eminescian „Lumea-i cum este ºi ca dânsa
suntem noi“. Însã valoarea lui de adevãr nu se aplicã în mod
nediferenþiat. În articolul care urmeazã, vom face o incursiune în
domeniul formãrii profesionale a cadrelor didactice din
învãþãmântul primar din Europa pentru a vedea cum stau lucrurile
la alþii ºi ce anume mai avem de învãþat. Am ales câteva þãri
recunoscute pentru soliditatea sistemului lor educaþional, în care
lucrurile nu se modificã de la o zi la alta: Finlanda, Scoþia ºi
Marea Britanie. Aici, nivelul postuniversitar pentru profesori, chiar ºi
pentru cei din ºcoala primarã, nu mai este un deziderat exclusivist.
Astfel de idei puse în practicã în statele enumerate mai sus ar
putea constitui, în România, o direcþie pentru discuþiile pe tema
studiilor postuniversitare pentru profesorii de ºcoalã primarã în
contextul dezvoltãrii lor profesionale.
Finlanda
În Finlanda programele de învãþãmânt
pentru profesori au fost reînnoite de
douã ori în anii ’70. De asemenea, în
1979, durata studiilor superioare pentru cei care predau în ºcoala primarã a
devenit de patru ani ºi jumãtate. Programul se axeazã mai mult asupra studiilor teoretice, în special teoria educaþionalã. Curriculum-ul constã dintr-un proces care trece de la practicã prin teoretizare cu ajutorul cunoaºterii metodelor
ºi conþinutului de cercetare. Rezultatul
acestor studii este cã un profesor student trebuie sã scrie o lucrare în domeniul pedagogiei ºi sã obþinã gradul de
magistru în pedagogie. Programul pentru învãþãtori corespunde cu 160 de
credite (sau sãptãmâni de studiu), iar o
sãptãmânã de studiu (ss) este echivalentã cu aproximativ 40 de ore de lucru.
Altfel spus, în Finlanda studiile postuniversitare pentru învãþãtori înseamnã
studii pentru obþinerea gradelor de licenþiat în învãþãmânt ºi doctor în învãþãmânt.
Programul de studii pentru gradul de
licenþiat corespunde cu 80 de sãptãmâni de studii, iar programul pentru
obþinerea titlului de doctor corespunde
cu 160 de sãptãmâni de studii. Este posibilã obþinerea gradului de doctor imediat dupã obþinerea celui de magistru,
însã este recomandabil ca studenþii cu
studii postuniversitare sã obþinã mai întâi licenþa în pedagogie. În cazul în care
un student care are studii postuniversitare obþine aceastã licenþã înainte de
gradul de doctor în învãþãmânt, acesta
îºi extinde teza pânã la o disertaþie.
Structura pe grade a studiilor postuniversitare pentru profesorii de la clasele
primare este prezentatã mai jos (detaliile sunt extrase din programul de studii
postuniversitare al Universitãþii din
Helsinki, însã programele universitãþilor finlandeze se aseamãnã foarte mult):
Licenþiat (80 de sãptãmâni de studii /ss/)
1. Metodologia de cercetare I – 5 sãptãmâni de studiu/ss
2. Teoria învãþãmântului (conþinutul
poate fi ales în conformitate cu tema
tezei finale) – 5 ss
3. Seminare de cercetare (este necesarã
participarea activã de-a lungul a trei
semestre) – 5 ss
4. Metodologia de cercetare II (conþinu-

tul poate fi ales în conformitate cu tema
tezei finale) – 5 ss
5. Teza de licenþã în pedagogie – 40 ss
6. Studii avansate în unul dintre subiectele minore ale masteratului în
pedagogie – 20 ss
7. Doctor în învãþãmânt (80 ss)
8. Disertaþia – 80 ss
Programul de studii postuniversitare
pentru profesori are un caracter academic. Totuºi, structura pe grade a
studiilor postuniversitare este în practicã destul de flexibilã. Existã o bibliografie „bãtutã în cuie“ pentru majoritatea modulelor ºi problemelor sau
subiectelor din care urmeazã a fi scris
eseul final. Aceasta este forma standard
pentru a absolvi un modul.

practica. În decursul ultimilor cinci ani,
au fost dezvoltate oportunitãþi numeroase pentru obþinerea diplomelor de
studii postuniversitare în pedagogie, în
special la nivel de masterat, dar ºi de
doctorat. Majoritatea prevederilor
referitoare la gradele postuniversitare
în Scoþia iau forma modulelor în care
participanþii îºi aleg o cale flexibilã spre
gradul care convine necesitãþilor ºi intereselor personale. SCOTCATS – Schema
Scoþianã de Acumulare ºi Transfer a
Creditelor a fost un factor major care a
contribuit la creºterea numãrului profesorilor deþinãtori de calificãri avansate.
Gradul de master în domeniul studiilor
profesionale avansate este acordat
dupã obþinerea a 180 de puncte conform
Masteratului Scoþian (MS). Acestea pot
fi obþinute prin intermediul SCOTCATS,
printr-o combinaþie a cunoºtinþelor acumulate ºi a experienþei (estimate de
cãtre Universitate) ºi modulele studiate
în cadrul schemelor de obþinere a
diplomelor postuniversitare, însã trebuie sã includã 60 de puncte

tre universitate ca supliment la binecunoscutele cursuri universitare, disponibile pentru toþi, indiferent de calificãrile academice anterioare. ªcoala Pedagogicã de pe lângã MKOU are o bunã reputaþie pentru înaltul standard al publicaþiilor oferite, precum ºi pentru cursurile profesionale pentru pedagogi ºi alte
persoane implicate în domeniul învãþãmântului. Universitatea oferã un numãr de certificate de postcalificare, precum ºi diplome pentru profesioniºtii
din învãþãmânt în domenii ca Management educaþional, Necesitãþi educaþionale speciale sau lingvisticã.
Aceste diplome sunt luate în calcul pentru obþinerea titlului de Magistru de
Arte în Învãþãmânt /MA (Ed). Programul de studii pentru obþinerea diplomei de MA(Ed) este solicitant din punct
de vedere intelectual ºi relevant din
punct de vedere profesional. Pentru perioada studiilor, în vederea obþinerii
unei diplome de grad înalt, este necesarã reºedinþa în cadrul

Dupã examinarea programelor prezentate mai sus se pot gãsi mai multe trãsãturi comune.
1. Studii curriculare: cunoaºterea modurilor contemporane de abordare a curriculum-ului, precum ºi a strategiilor de
planificare a modificãrilor curriculare.
2. Metode de cercetare educaþionalã:
principiile ºi metodele de cercetare educaþionalã ºi elaborarea unui proiect
(propunere) de cercetare educaþionalã,
implicã activitate de cercetare.
3. Teoria educaþionalã, principiile
învãþãrii ºi predãrii cu accent pe managementul clasei, teoriile de învãþare,
baza cognitivã a pedagogiei, modelele
ºi procesele de predare, dezvoltarea copilului, stilul de predare ºi de învãþare.
4. Metoda ºi/sau practica predãrii.
5. Alte studii (opþionale): denotã faptul
cã solicitanþii vor obþine cunoºtinþele
cu privire la aspecte generale ºi importante, referitoare la lucrul cotidian în clasã. Pe de altã parte, gama
largã a studiilor opþionale le oferã
acestora posibilitatea de a-ºi satisface aspiraþiile profesionale de
viitor.

România
Pentru anul ºcolar 2006-2007,
liceele cu profil pedagogic nu vor
mai avea locuri pentru cei care
doresc sã devinã învãþãtori sau
educatori, astfel cã elevii care vor
fi admiºi în clasa a IX-a vor putea

Scoþia
În cadrul sistemului de învãþãmânt
scoþian, toþi profesorii trebuie sã obþinã

calificarea cu ajutorul unui grad postuniversitar cã poate fi obþinut dupã
finalizarea unor cursuri de scurtã
duratã, oferite de instituþiile pedagogice
ºi de autoritãþile locale. În decursul mai
multor ani a fost posibil ca profesorii sã
obþinã calificãri specializate suplimentare, precum: calificare în predarea
pentru preºcolari, diploma în domeniile educaþiei speciale, predãrii limbii
engleze ca limbã strãinã sau ghidãrii.
Calificãrile se obþin în urma unui proces
de evaluare a combinaþiei „lucrãri scrise
+ practicã“. Aceste cursuri nu sunt considerate, în mod normal, condiþii esenþiale pentru promovare, însã deseori sunt
binevenite. Cursurile se bucurã de o
înaltã reputaþie în domeniu pentru cã
reuºesc sã combine cu succes teoria ºi

buie sã prezinte o propunere detaliatã
de cercetare. Diploma este oferitã dupã
susþinerea unei disertaþii.

MS acumulate prin intermediul metodelor de cercetare, precum ºi printr-un
proiect major de cercetare sau dezvoltare care se finalizeazã cu o tezã.
Sunt posibile ºi studii pentru obþinerea
unui grad de cercetare, de doctor în
filosofie ºi un grad de predare care sã
ducã, în final, la titlul de doctor în pedagogie. Majoritatea studenþilor care-ºi fac
studiile pentru grade de cercetare se
autosponsorizeazã, cu toate cã sunt
disponibile ºi câteva burse în fiecare an.

Marea Britanie
Milton Keynes Open University (MKOU)
este cunoscutã în întreaga Europã drept
un centru care oferã posibilitatea de a
studia la distanþã. Cursurile scurte ºi
materialele de studii sunt oferite de cã-

Uniunii Europene sau în alte þãri ale
Europei cu care universitatea are un
acord special pentru întreaga perioadã
de studii. Evaluarea modulelor include
pregãtirea eseurilor ºi a proiectelor de
cercetare, dar pentru anumite module
mai include ºi un examen în scris. Unele
module solicitã frecventarea unei ºcoli
rezidenþiale. Majoritatea studenþilor îºi
fac studiile pe cont propriu cu toate cã
unii angajatori pot oferi ajutor financiar
sau sponsorizare. În prezent este necesarã deþinerea diplomei de MA(Ed)
obþinutã aici pentru a fi eligibil la studii
în vederea obþinerii titlului de doctor în
pedagogie. Anterior admiterii la studii
pentru obþinerea acestui titlu studenþii
trebuie sã fi urmat un modul de specializare în Cercetãri Educaþionale ºi tre-

alege alte specializãri. Pedagog, animator sau arhivar sunt câteva dintre ele…
„Faptul cã Ministerul Educaþiei nu a
aprobat cifra de ºcolarizare la clasa a IX-a
pentru profilul pedagogic nu înseamnã
cã vom desfiinþa liceele pedagogice, ci
va dispãrea doar specializarea prin care
se formau educatoare ºi învãþãtori“,
declara în ianuarie acest an, Mihail
Hãrdãu, ministrul Educaþiei. Pe de altã
parte, ºi recomandãrile Comisiei Europene prevãd drept principalã condiþie
pentru accesul la catedrã absolvirea
unei forme de învãþãmânt superior. Sarcina va fi preluatã facultãþile de psihologie, care se vor ocupa de formarea cadrelor didactice ce vor preda în grãdiniþe ºi ºcoli primare.
Alin Bratu

DOSAR
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Rezultatele ºtiinþifice ale economiºtilor plaseazã România pe locul 61 în lume din 75 de þãri

Învãþãmântul superior românesc,
cotat foarte slab pe plan internaþional
Legile actuale au transformat
universitãþile de stat în
organisme corupte în care
rectorii dicteazã dupã bunul
plac cum se cheltuiesc
fondurile. Din aceastã cauzã,
instituþiile de învãþãmânt
superior din România nu au
nici un fel de ºansã sã se
batã de la egal la egal cu
cele din Uniunea Europeanã.
Propunerile fostului ministru
Mircea Miclea, care veneau
sã schimbe ceva în sistem,
au fost însã foarte repede
îngropate de clienterismul ºi
gãºtile formate în jurul
universitãþilor.

Dupã multele semnale ºi discuþii privind calitatea tot mai slabã a învãþãmântului universitar ºi având în vedere
viitoarea aderare a României la Uniunea Europeanã, deci concurenþa directã
cu lumea academicã din þãrile civilizate,
anul trecut profesorul Mircea Miclea,
fost ministru al Educaþiei ºi Cercetãrii, a
înãsprit oarecum criteriile de evaluare
privind conferirea titlurilor de profesor
universitar, conferenþiar universitar ºi
cercetãtor ºtiinþific gradele I ºi II. La
momentul respectiv, s-a crezut cã respectivele titluri nu se vor mai obþine
uneori pe bandã rulantã ºi în baza unor
lucrãri slabe calitativ, unele doar plagiate sau compilãri din diverse lucrãri
ale unor autori strãini sau interese meschine, ci va creºte ºi pe plaiurile mioritice competiþia ºi, în consecinþã, nivelul
de cunoºtinþe ale domnilor viitori conferenþiari ºi profesori, dar ºi cercetãtori.
Din pãcate nu a fost aºa ºi, imediat, majoritatea covârºitoare a comunitãþii academice a reacþionat ºi a început sã cârcoteascã, fãcând mari presiuni. Ministrul de pe atunci a rezistat ºi a fost chiar
ferm la acest capitol, dar, din cauza neacordãrii unui buget adecvat educaþiei, la
câteva sãptãmâni ºi-a dat demisia, în
locul sãu fiind numit profesorul universitar Mihail Hãrdãu. Toate bune ºi frumoase, mai ales cã acesta declara cã va
continua ceea ce începuse predecesorul
sãu. Numai cã presiunea a continuat sã
fie atât de mare cã actualul ministru nu
a rezistat ºi a modificat ordinele fostului
ministru, ceea ce a condus la relaxarea
criteriilor respective.

nici o universitate româneascã nu se situeazã în primele 500 de universitãþi
din lume clasificate potrivit metodei
Shanghai, deºi în acest top figureazã
trei universitãþi din Polonia ºi douã din
Ungaria, dacã ne uitãm iar la þãrile din
Est. În plus, miile de doctorate acordate
pe bandã rulantã ºi care în majoritate
nu au nici o valoare ºtiinþificã sunt tot
un rezultat direct al nivelului scãzut al
profesorilor universitari români. La
capitolul cercetare, dovada slabei pregãtiri se traduce prin absorbirea a foarte puþine fonduri europene, nici mãcar
30% din cotizaþia pentru cercetare pe
care România o plãteºte anual Uniunii
Europene.

ªtiinþele exacte,
ceva mai exacte

Un ordin controversat
Este vorba de controversatul Ordin nr.
3548/6 aprilie a.c., prin care la foarte
multe domenii s-a renunþat la obligativitatea existenþei cel puþin a unui articol
publicat în reviste indexate în baze de
date internaþionale, cunoscute ca articole cotate ISI. În ciuda semnalelor
foarte ferme venite de la diverse asociaþii
prestigioase de profesori ºi cercetãtori,
dar ºi cadre universitare, la aproape
douã luni de la aplicarea noilor criterii
nu existã nici o speranþã cã ministrul

Educaþiei ºi Cercetãrii va reveni asupra
ordinului. În consecinþã, România va
continua sã ocupe un amãrât loc 67 în
clasamentul mondial al productivitãþii
ºtiinþifice, de exemplu. Dacã ne uitãm în

ograda vecinilor, în respectivul clasament Bulgaria ne-a luat-o cu destul
înainte, ocupând poziþia 44. O consecinþã a nivelului calitativ foarte redus al
universitarilor se traduce ºi în faptul cã

În baza noului ordin, a mai rãmas obligatorie existenþa a cel puþin unul (în
cazul conferenþiarilor universitari) sau
douã articole (pentru profesori universitari) cotate ISI doar la ºtiinþele exacte,
ºtiinþele naturii, medicinã veterinarã,
ºtiinþe inginereºti ºi sãnãtate. Pentru
celelalte domenii – ºtiinþe umaniste,
teologie, ºtiinþe juridice, ºtiinþe sociale
ºi politice, ºtiinþe economice, arte, arhitecturã ºi urbanism, culturã fizicã ºi
sport, ºtiinþe agricole ºi silvice, ºtiinþe
militare ºi informaþii, articolele ISI se
pot înlocui cu articole publicate în
reviste naþionale recunoscute în dome-

niu sau de categoria B în cotarea
CNCSIS. Mãsura era justificatã doar pentru domeniile literatura românã, drept
naþional, ºtiinþe militare ºi informaþii
care nu sunt reprezentate în indexul ISI.
Evident, ºi în aceste domenii se putea
asimila indexul ISI cu alte publicaþii
internaþionale. Practic, dacã cineva aduce o contribuþie ºtiinþificã în privinþa beþelor de chibrit, sã zicem, este imposibil
sã nu fie acceptate în reviste din afarã,
de acolo unde existã rigoare ºi nu aranjamente sau interese ca pe la noi. Dar,
nu, s-a preferat pasul înapoi, în paralel
cu declaraþiile sforãitoare ale demnitarilor cã ridicãm calitatea învãþãmântului românesc, de parcã cei din afarã ar fi
legaþi la ochi ºi complet cretini.

Competenþa versus
incompetenþa
Imediat ce Mihail Hãrdãu a emis acel ordin, cadrele universitare ºi cercetãtorii
care þin la o calitate tot mai ridicatã au
reacþionat ºi au protestat, cerându-i ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii sã renunþe la noile prevederi.
„Suntem total împotriva acestui ordin
prin care s-au modificat criteriile de evaluare. Se ºtie cã educaþia ºi cercetarea din
România se aflã de multã vreme într-o
situaþie criticã ºi s-a dovedit faptul cã nu
suntem suficienþi de competitivi pentru
a atrage fonduri europene, absolut necesare procesului de redresare a educa-
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þiei ºi cercetãrii. În ciuda acestor evidenþe, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii,
în loc sã ridice standardele de promovare, în special cele referitoare la numãrul
articolelor publicate în reviste de largã
circulaþie internaþionalã, cotate ISI, a
decis echivalarea acestora cu articole
publicate în reviste naþionale. Trebuie
precizat cã ºi aºa vechile criterii, care

impuneau publicarea a minimum patru
articole ISI în ultimii cinci ani, erau aproape ridicole faþã de pretenþiile impuse de
standardul european al unui profesor
universitar. Cu o astfel de activitate, un
cadru didactic nu poate spera sã ocupe
nici mãcar un post de asistent într-o universitate modestã din Europa. Ceea ce
este mai grav este faptul cã MEdC pare
sã ignore existenþa în România a tinerilor universitari cu activitate recunoscutã în circuitul internaþional ºi care nu
sunt promovaþi, în timp ce sunt menþinuþi în activitate, adesea peste limita de
pensionare, profesori universitari complet invizibili în lumea ºtiinþificã internaþionalã. Decizia luatã de MEdC sub
presiunea incompetenþei va arunca România pe o poziþie ºi mai dezonorantã
în clasamentele mondiale ale performanþelor ºtiintifice, ºi asta tocmai
acum, în apropierea momentului aderãrii la Uniunea Europeanã. Este absolut
de neînþeles cum se poate realiza, în viziunea MEdC, compatibilizarea sistemului educaþional din þara noastrã cu cel
european, atâta vreme cât se doreºte
aplicarea recentelor criterii de promovare. Îi solicitãm domnului ministru
Hãrdãu revenirea la criteriile de evaluare anulate prin Ordinul 3458 ºi reevaluarea tuturor cadrelor didactice ºi a
cercetãtorilor conform aceloraºi exigenþe“, spune dl. prof. univ. dr. Nicolae Hurduc
de la Universitatea tehnicã din Iaºi,

membru în Consiliul de Onoare al Forumului Academic Român.

Ultimul loc faþã
de þãrile europene
„Recentul ordin eliminã unele prevederi ale ordinelor emise de fostul ministru Mircea Miclea care vizau ridicarea
nivelului mediu de pregãtire ºtiinþificã a
cadrelor didactice universitare, nivel
care situeazã actualmente România pe
ultimul loc dintre þãrile europene. În
consecinþã, recentele reglementãri reprezintã un uriaº pas înapoi pentru învãþãmântul superior ºi pentru cercetarea româneascã. Prin echivalarea unui
articol cotat ISI cu publicarea a patru
articole în reviste locale, recunoscute
de CNCSIS ca fiind de categorie B, se
legalizeazã impostura academicã. Astfel, aproximativ 60% dintre aceste reviste locale nu pot fi gãsite la principalele
biblioteci universitare, aceasta dovedind cã majoritatea lor nu au scopul de
a disemina local informaþii ºttiinþifice, ci
existã doar pentru ca profesorii ºi cercetãtorii fãrã performanþe ºtiinþifice reale
sã poatã pune ceva în CV-uri. De asemenea, multe dintre aceste reviste acceptã
orice articol ce li se trimite, publicarea
unui astfel de articol necesitând un
efort minim ºi nedemonstrând o capacitate ºtiinþificã realã. Pe de altã parte,
publicarea unui articol cotat ISI este posibilã numai dacã autorii sunt la curent
cu ultimele descoperiri ºtiinþifice din
domeniu ºi au capacitatea de a aduce
contribuþii ºtiinþifice originale, datoritã
faptului cã articolul este verificat de specialiºti internaþionali din domeniul
respectiv. Astfel, fiecare articol ISI publicat reprezintã un examen al pregãtirii
ºtiinþifice. Faptul cã multe din cadrele
universitare din România nu sunt capabile sã treacã aceste examene ºi chiar recunosc asta prin lobby-ul pe care l-au fãcut împotriva criteriilor bazate pe articole ISI, demonstreazã slaba lor pregãtire ºtiinþificã. Aceasta are repercusiuni
asupra pregãtirii studenþilor, precum ºi
asupra capacitãþii generale a þãrii de a
deveni competitivã economic într-o
lume bazatã pe cunoaºtere. ªtiinþa are
un caracter universal ºi nu este parohialã. În acest context, scopul principal
al cercetãrii ºtiinþifice este de a face descoperiri care sã ducã la creºterea gradului de cunoaºtere a lumii înconjurãtoare. Recentul ordin al ministrului mai
echivaleazã contractele de cercetare obþinute în þarã cu contractele de cercetare cu finanþãri externe. Aceasta reprezintã o altã palmã datã adevãratei performanþe ºtiinþifice, deoarece acordarea granturilor interne se face încã pe
baza unor criterii subiective, în timp ce
granturile internaþionale, de exemplu
cele ale Uniunii Europene, sunt acordate doar cercetãtorilor cu performanþe de nivel internaþional. Dovadã
este procentul foarte mic din suma pe
care România o plãteºte UE pe care cercetãtorii români reuºesc sã o recupereze prin competiþie, în timp ce în competiþiile interne se finanþeazã mii de
proiecte, multe fãrã valoare ºtiinþificã
realã. Se mai echivaleazã ºi citãrile din
reviste internaþionale – care atestã valoarea ºtiinþificã a unui articol prin faptul cã cineva foloseºte informaþiile din
articol – cu articole în reviste locale care
nu au, în general, o valoare ºtiinþificã
realã. Dacã pentru anumite domenii
mãsura eliminãrii publicãrii a cel puþin
un articol ISI este justificatã, pentru

altele, cum ar fi economia, ºtiinþele agricole ºi silvice, psihologia, filosofia etc.,
acest ordin nu face decât sã legitimeze
slaba pregãtire ºtiinþificã a cadrelor didactice din aceste domenii. De exemplu,
rezultatele ºtiinþifice ale economiºtilor
plaseazã România pe locul 61 în lume
din 75 de þãri, alãturi de Egipt, Ecuador,
Sri Lanka ºi Bangladesh. Slaba lor
pregãtire ºtiinþificã se reflectã direct în
performanþele economiei româneºti.
Existã 398 de reviste indexate ISI în
care economiºtii pot publica articole,
mai multe decât cele în care pot publica
informaticienii, de exemplu. Printre
aceste reviste se gãsesc inclusiv revistele «Post-Communist Economies» ºi
«Communist Economies & Economic
Transformation», în care nu a publicat
nimeni din România în ultimii 5 ani. Ordinul recent al ministrului nu þine cont
de recomandãrile anterioare ale asociaþiei noastre“, sunt de pãrere membrii
Asociaþiei Ad-Astra a cercetãtorilor
români.

„Science“, echivalentã
cu Revista Pãdurilor?!
„Ordinele ministrului Hãrdãu privind
promovarea în poziþiile de conferenþiar
ºi profesor universitar legifereazã de
fapt impostura. În anexa la aceste ordine sunt «echivalãri» ºocante în lumea
ºtiinþei. De pildã, domnul ministru
legifereazã cã un articol ºtiinþific publicat într-o revistã internaþionalã cotatã
International Citation Index face cât patru articole în reviste «ºtiinþifice» românesti, recunoscute în categoria B la
CNCSIS. Este o mãsurã teribil de jignitoare pentru ceea ce înseamnã ºtiinþa!
De exemplu, patru articole ºtiinþifice în
«Revista Minelor», «Revista Pãdurilor»,
«Studii ºi cercetãri ºtiinþifice – Bacãu»,
«Transilvania» etc., etc., recunoscute de
onor CNCSIS), fac conform acestui
ordin de ministru cât un articol ºtiinþific
publicat în cele mai selecte reviste
ºtiinþifice ale lumii, cum sunt «Nature»,
«Science»... Acest lucru este cu adevãrat
teribil“, spune dl. prof. univ. dr. Gigel Militaru de la Universitatea Bucureºti.

Europenizarea
standardelor,
doar pe hârtie
„Relaxarea criteriilor de acordare a titlurilor universitare de conferenþiar ºi
profesor este o mare greºealã ºi un
imens pas înapoi. Pentru cã în opinia
mea ISI este un fetiº, nu trebuie sã ne
raportãm automat la ISI, ci doar ca validarea cunoaºterii sã se facã în afara
spaþiului mioritic. Articolul pe care
doreºti sã îl publici sã fie analizat de specialiºti din afarã, care sunt foarte riguroºi. Chiar dacã uneori te enerveazã ºi-þi
resping articolul cerându-þi sã respecþi
foarte exact solicitãrile lor, chiar ºi la
modul de redactare a bibliografiei, nu
trebuie sã renunþãm, ci sã þinem cont de
cerinþele respective. Personal nu aº fi
relaxat nici un standard pentru accesul
în cariera universitarã. Publicarea de
articole în publicaþii internaþionale trebuie sã fie obligatorie cel puþin pentru
profesorul universitar, care automat
este ºi conducãtor de doctorat. Dar subiectul este mult mai vast ºi are legãturã
directã cu finanþarea. Nu trebuie sã uitãm cã mulþi profesori nu sunt foarte
bine pregãtiþi ºi au rãmas cu ºtiinþa în
secolul trecut. ªi, cu toate acestea, continuã sã fie la catedrã, iar tinerii de valoare, din cauza salariilor foarte mici,
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continuã sã plece în strãinãtate sau sã
lucreze în alte domenii, mult mai bine
plãtite. Dacã profesorul universitar sã
spunem cã poate trãi oarecum decent,
sã nu uitãm cã pentru a fi la zi cu ºtiinþa
trebuie sã citeºti ºi sã te informezi, iar
cãrþile sau accesul la site-uri internaþionale cu reviste de profil costã extraordinar de mult, nu acelaºi lucru se poate
zice despre colegii mai tineri. Pentru
mulþi facultatea este poate ºi alt treilea
serviciu, ºi atunci se cam duce cheful pentru ºtiinþã ºi cercetare. Poate cã cel mai
relevant exemplu este cel al finanþãrii.
Dacã la noi un an universitar costã 400
de euro, de 20 de ori mai mic decât media europeanã, nu mai putem vorbi de
calitate ºi povestea cu europenizarea va
rãmâne doar pe hârtie ºi declarativ.
Dacã nu putem sã ne demascãm greºelile, nu vom face în continuare decât sã
ne punem cenuºã în cap, iar calitatea învãþãmântului va rãmâne unde este,
dacã nu chiar va slãbi“, spune dna prof.
univ. dr. Mihaela Miroiu, cadru didactic
la ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi
Administrative din Bucureºti.

ISI, un indicator
extrem de prestigios
ªi pentru cã tot vorbim de ISI, este bine
sã explicãm mai în detaliu cam ce
înseamnã. ISI (Institute of Scientific
Information din Philadelphia, SUA, actualmente Thomson ISI) este instituþia
cea mai recunoscutã pe plan internaþional în domeniul monitorizãrii ºi recenzãrii publicaþiilor ºtiinþifice, care a început aceastã activitate din 1961. ISI este,
de asemenea, indicatorul folosit ºi în
prestigioasele clasamente internaþiona-

le ale universitãþilor, cum este clasamentul Shanghai, în prezent indexând
aproximativ 13.000 de reviste ºtiinþifice
care acoperã toate domeniile ºtiinþifice,
inclusiv ºtiinþele sociale ºi umaniste. Datele care provin de la ISI sunt utilizate
în majoritatea analizelor ºi studiilor de
politicã a ºtiinþei. Cel mai sugestiv
exemplu este raportul „Science and Engineering Indicators“ pe care National
Science Board, organism guvernamental al SUA, îl prezintã preºedintelui
Statelor Unite ale Americii, la intervale
de doi ani. ªi dacã nici americanii nu þin
steagul sus la cercetare ºi universitãþi, cã
ocupã primele locuri în clasamentele
mondiale, atunci chiar cã nu mai este
nimic de spus ºi, cu gir guvernamental,
dar pur românesc, ne vom uita doar la
Revista Pãdurilor. Sau a Minelor, dacã
vreþi. Apoi, câtã vreme Guvernul va continua sã trateze învãþãmântul ºi cercetarea doar ca pe o activitate de consum,
deci nu ca pe o investiþie cum se practicã
în þãrile occidentale, nu vom avea calitate. Mai direct spus, cât bãgãm, atât
scoatem. Poate ºi mai puþin, cã ºi fondurile respective sunt extrem de prost direcþionate, de multe ori doar pe interese personale sau de grup. ªi, evident,
vom rãmâne doar cu Revista Minelor ºi
mulþi universitari ºi cercetãtori pe mãsurã, care la rândul lor vor scoate doctori precum Dinel Staicu, Nicolae Mischie ºi alþi „savanþi“ postdecembriºti.
Între timp, toate capetele luminate vor
fi vânate în continuare de alte state,
România ajungând în final un remarcabil popor de culegãtori de fructe prin
Uniunea Europeanã...
Mirela Dalais
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remiantul

Chiar dacã nu era pe lista invitaþilor,
vicepremierul Gheorghe Pogea s-a
prezentat la 1 iunie la întâlnirea cu
reprezentanþii profesorilor.
Acesta a promis în cadrul întâlnirii cã la
urmãtoarea rectificare de buget
Educaþia va primi ºi mai multe fonduri.
În ceea ce priveºte legea salarizãrii
personalului bugetar, Pogea a spus cã
proiectul de lege va fi supus dezbaterii
publice în perioada imediat urmãtoare.

G U R Ã

S PA R T Ã

Bani pe spatele elevilor
Am primit informaþii la redacþie cã fostul secretar de stat, Florin Diaconescu, actual preºedinte la Asociaþia „ªcoala democraþiei“, a început
sã facã bani frumoºi de pe urma elevilor. Acesta organizeazã concursuri de miss ºi întreceri
sportive la Nãvodari sub forma unor tabere la
care copiii sunt puºi sã cotizeze cu sume de
douã ori mai mari decât ar fi normal sã plãteascã. Pe lângã concursuri elevilor li se promite ºi
participarea la unele cursuri, însã nu se precizeazã de cine sunt þinute acestea. Astfel, pentru
o tabãrã de ºapte zile un copil plãteºte ºi pânã
la 11 milioane de lei. Cam mult dacã ne gândim
cã în aceeaºi staþiune ºapte zile costã circa 3
milioane de lei. Bani frumoºi a scos domnul
Diaconescu ºi din organizarea Târgurilor de
oferte educaþionale la nivelul Capitalei pe timpul fostei conduceri a ISMB-ului.

Un nou ministru
la Educaþie?
Remanierea guvernamentalã despre care se
tot discutã în ultima perioadã se pare cã-l va
afecta ºi pe ministrul Mihail Hãrdãu. Bursa zvo-

nurilor dã ca sigurã o schimbare de portofolii
între PNL ºi PD. Acest lucru ar duce cel mai probabil la revenirea pe scaunul din Berthlot a fostului ministru Andrei Marga. Despre fostul
demnitar s-a zvonit ºi în decembrie 2004 cã va
reveni la MEdC, însã în ultima clipã ministerul
a fost acordat Partidului Democrat. Totuºi ºi
prin curtea PD se vehiculeazã unele nume pentru a-l înlocui pe actualul demnitar de la Educaþie. Cel mai bine cotat pare a fi prorectorul
Universitãþii din Sibiu, Dan Popescu, care i-a
fost consilier lui Traian Bãsescu pe când era la
conducerea Ministerului Transporturilor.

Campanie electoralã în ºcoli
Dupã raportul prezentat de comisarii europeni privind aderarea României la UE prin
ºcolile bucureºtene au apãrut teancuri de fluturaºi cu premierul Tãriceanu. Ne întrebãm
dacã în spatele acestei campanii de imagine
nu se aflã chiar unul dintre subalternii domnului Tãriceanu, mai precis domnul inspectorºef Alexandrescu...
* Bârfe de prin cancelarie

{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!

Premierul Tãriceanu a arãtat încã
o datã cã profesorii nu reprezintã
nimic pentru el. Chiar dacã a girat
cu propria semnãturã Acordul de la
28 noiembrie 2005, care a dus la
stoparea grevei, seful Guvernului a
uitat ce scria în documentul
respectiv. În plus, nu a catadicsit
sã se întâlneascã cu reprezentanþii
sindicatelor pentru evaluarea
prevederilor Acordului.
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