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EDITORIAL
Pânã nu e prea târziu,
domnule Preºedinte!
Cãtãlin Croitoru

De ºaptesprezece ani sistemul educaþional românesc este într-o crizã care se accentueazã de la an
la an. Toþi cei ce s-au perindat la guvernare în toatã aceastã perioadã au minimalizat degradarea
continuã a sistemului cu implicaþii directe asupra calitãþii actului educaþional. pag. 2

DEZBATERE
Adoptarea
unei noi legi
a învãþãmântului –
condiþie necesarã,
dar nu ºi
suficientã
pag. 5

OPINII
Calitatea ºi
pãcatele
învãþãmântului

În 2006,

Învãþãmântul a fost privat
de peste 350 de milioane
de euro
Nu toþi banii promiºi de Guvern prin acordul semnat în noiembrie 2005 au ajuns în ºcoli.
Executivul a „uitat“ sã aloce, în 2006, peste 350 de milioane de euro
din cele 1,1 miliarde de euro promise.

FEN se judecã la CEDO cu
statul român

Federaþia Educaþiei Naþionale a depus o plângere la Curtea
Europeanã A Drepturilor Omului faþã de modul în care justiþia
românã a judecat cazul privind plata restanþelor salariale din
perioada 2001-2004.
pag. 10-12
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ONU ºi UNESCO, adicã marea organizaþie a
intelectualilor lumii, au stabilit ºase obiectiveþintã care vor fi urmãrite pânã în 2015 în
lumea ºcolilor (în primul rând), a culturii,
a cercetãrii ºtiinþifice,
pag. 7
a comunicãrii.

CIFRA LUNII

1,2
1,2 miliarde de euro. Atât a promis
Guvernul cã va aloca în 2007 pentru
investiþiile din învãþãmânt.

Hãrdãu, un ministru de ºcoalã nouã

Ministerul Educaþiei
vrea sã revoluþioneze
învãþãmântul
preuniversitar
pag. 8-9
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Cãtãlin Croitoru

Pânã nu e prea
târziu, domnule
Preºedinte!

De ºaptesprezece ani sistemul educaþional românesc este într-o crizã
care se accentueazã de la an la an. Toþi cei ce s-au perindat la guvernare
în toatã aceastã perioadã au minimalizat, de cele mai multe ori cu o
criminalã bunãºtiinþã, degradarea continuã a sistemului cu implicaþii
directe asupra calitãþii actului educaþional. Efectele lipsei unor politici
publice coerente ºi competente în domeniul educaþiei au dus lucrurile
într-o situaþie ce riscã, dacã se perpetueazã, sã nu mai poatã fi remediatã. Efectele refuzului de a accepta ºi a pune în practicã dezideratul prevãzut în lege conform cãruia educaþia este o „prioritate naþionalã“ sunt
din pãcate cumulative ºi vizeazã elementele esenþiale ale sistemului.
Refuzul de a investi în resursa umanã, a dus la permanenta contraselecþie a celor dispuºi sã intre sau sã rãmânã în sistem. Tinerii absolvenþi
de universitãþi sunt din ce în ce mai puþini dispuºi sã îmbrãþiºeze meseria de profesor datoritã unui nivel de salarizare care debutantului nu-i
asigurã nici minimul necesar supravieþuirii. Celor de vârstã medie, valoroºi profesional, pãrãsirea sistemului de învãþãmânt pentru un job
privat, bine remunerat, este ca o a doua naºtere. Pe cale de consecinþã,
dincolo de îmbãtrânirea resursei umane existã riscul ca nu peste mult
timp în sistem sã mai rãmânã numai cei „obsedaþi“ de aceastã meserie
ºi cu adevãrat valoroºi, numãrul lor scãzând drastic de la un an la altul,
ºi cei ce nu au posibilitatea de a opta pentru o slujbã în zona privatã.
Aceastã evoluþie conduce ireversibil la scãderea calitãþii care nu poate fi
imputatã celor ce se strãduiesc sã slujeascã sistemul în cele mai vitrege
condiþii. Adevãraþii vinovaþi sunt cei ce trebuie sã decidã cu privire la
politicile din domeniul educaþiei. De fiecare datã promisiunile fãcute în
campaniile electorale, ºi care câteodatã ajung ºi în programul de
guvernare, sunt repede uitate ºi abandonate. Reforma sistemului, care
în acest moment ar trebui sã fie radicalã, dupã cumulul nesfârºit de
experimente începute ºi neterminate ºi cel mai adesea falimentare,
rãmâne o simplã lozincã golitã de conþinut prin care mai-marii zilei
perindaþi la conducerea Educaþiei încearcã sã-ºi mascheze incompetenþa. Are dreptate preºedintele Bãsescu când spune cã acum se alocã
sume importante pentru educaþie, ºi ele pot fi ºi mai mari, dar dacã nu
se trece la o reformã realã ºi profundã a sistemului care sã garanteze
aducerea lui la nivelul de performanþã dorit atunci totul este în van.
Dacã preºedintele crede, pentru cã probabil a fost greºit informat, cã cei
ce se opun reformei sunt profesorii ºi toþi cei care servesc cu devotament ºi sacrificii ªcoala româneascã, atunci eu îi spun cã se aflã într-o
mare greºealã. Vinovaþi de încremenirea în proiect a reformei sunt cei
ce ar trebui sã o conceapã ºi sã ia deciziile politice necesare, dar care se
dovedesc incapabili sã asigure un concept coerent ºi profund de reformã, cea mai bunã dovadã fiind chiar suportul legislativ care ar trebui sã
susþinã un asemenea proiect. Dupã o mare întârziere ºi la presiunea
partenerilor sociali ministerul a gãsit de cuviinþã sã promoveze douã
proiecte de legi fãcute „pe genunchi“ în stilul clasic al „inamovibililor“
din acest minister care cred cã a face reformã înseamnã a lua vechile
legi ºi a le cârpi, pe ici, pe colo, pentru a crea iluzia unor schimbãri.
Oricum „schimbãri“ care sã nu deranjeze lungul lanþ al slãbiciunilor din
structurile de conducre ale Educaþiei ºi nici sã diminueze avantajele
poziþiilor lor de „specialiºti“. În mod evident nu existã nici conceptul
unei reforme ºi, ceea ce este mai grav, nici dorinþa realã de a o face. Aºa
cã, domnule Preºedinte, cei ce trebuie chemaþi la ordine sunt cei puºi sã
adopte deciziile politice legate de reforma în educaþie pentru cã ei sunt
cei ce nici nu ºtiu cum sã o facã ºi nici cum sã o impunã. Poate cã a sosit
timpul sã se manifeste „Comisia prezidenþialã pentru analiza ºi elaborarea politicilor din domeniile educaþiei ºi cercetãrii“ ºi sã ofere echipei
ce conduce destinele Educaþiei soluþiile ce-i lipsesc. Suntem gata, ca
parteneri sociali, sã ne implicãm cu propriile propuneri într-un astfel de
demers ºi sã ne asumãm, în aceste condiþii, susþinerea lui. Pânã nu este
prea târziu, domnule Preºedinte!
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Viorel Cismaru, reales
preºedinte la SIP Vâlcea
Reprezentanþii Sindicatului Învãþãmânt Preuniversitar Vâlcea ºi-au ales
la 2 martie a.c. noua conducere a organizaþiei. Viorel Cismaru a fost ales preºedinte pentru un nou mandat de
patru ani, dupã ce delegaþii ºi-au exprimat prin vot secret opinia. La conferinþa judeþeanã au participat ºi reprezentanþii Federaþiei Educaþiei Naþionale în
frunte cu preºedintele Cãtãlin Croitoru, care a felicitat sindicatul pentru cã
pentru cã în ultimul an numãrul membrilor s-a dublat. „Pot sã spun cã aceste
alegeri au fost democratice ºi nu au
þinut cont de interesele unora sau altora. Spun acest lucru deoarece mai
multe persoane au dorit sã schimbe
conducerea organizaþiei ilegal, fãrã a
þine cont de statut. În urma discuþiilor,
acele persoane au preferat sã plece din
sindicatul judeþean în loc sã candideze
contra actualului lider“, a declarat Cãtãlin Croitoru.

face materii de interes maxim pentru
elev, student, educaþia româneascã nu
va fi performantã. „Am mai spus acest
lucru ºi îl repet pentru cã este cheia
evoluþiei noastre pozitive: un învãþãmânt adaptat la realitãþile de astãzi“, a
conchis preºedintele.

A apãrut Proiectul de
lege privind Statutul
Personalului Didactic
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a lansat spre dezbatere publicã, la 6 martie,
proiectul de lege privind Statutul Personalului Didactic, disponibil la adresa
http://www.edu.ro. Documentul face
parte din pachetul legislativ promovat
de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii,
alãturi de proiecul de Lege a Învãþãmântului Superior (prezentat în
octombrie anul trecut), respectiv
proiectul de Lege a Învãþãmântului
Preuniversitar (publicat la mijlocul lui
februarie 2007). Cei interesaþi de
reforma sistemului de educaþie propusã de MEdC prin aceste trei documente pot trimite opinii, comentarii ºi
sugestii în legãturã cu întregul pachet
în termenul de 30 de zile prevãzut de
lege, fie pe adresa Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii (Str. General Berthelot
28-30, sectorul 1), fie la adresa de email: legi.invatamant@ mec.edu.ro.

Bãsescu: „Elevul trebuie
sã fie în centrul
sistemului de educaþie“
Preºedintele Traian Bãsescu a declarat
la 8 martie cã alocãrile mari de buget
cãtre educaþie nu vor aduce performanþã, aceasta fiind obþinutã doar
prin „renunþarea la demagogia conservãrii actualului sistem“ ºi trecerea la
un sistem axat pe elev ºi student. „Pot
spune cã România a început sã aloce
resurse suficiente pentru infrastructura educaþionalã ºi pentru unele proiecte de cercetare ºi dezvoltare, dar fac
precizarea cã putem sã alocãm orice
sumã educaþiei, dacã nu se iese din demagogia prezervãrii actualului sistem
ºi nu se trece la modificarea profundã
a curiculei în sistemul de educaþie, sistemul de educaþie ºi de cercetare din
România nu va atinge performanþele
necesare“, a precizat ºeful statului. Traian Bãsescu a adãugat cã pânã nu punem în centrul sistemului de educaþie
elevul, studentul, ºi nu cadrele didactice, pentru a prezerva catedre ºi a nu

Structura anului ºcolar
2007-2008
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a stabilit structura anului ºcolar 20072008. Astfel, cursurile noului an ºcolar
vor începe luni, 17 septembrie 2007 ºi
se vor încheia, vineri, 13 iunie 2008,
însumând 35 de sãptãmâni de ºcoalã
(175 de zile lucrãtoare). Anul ºcolar
2007-2008 este organizat în douã semestre, dupã cum urmeazã: semestrul
I (luni, 17 septembrie 2007 – vineri, 1
februarie 2008), întrerupt de vacanþa
de iarnã (sâmbãtã, 22 decembrie 2007
– duminicã, 6 ianuarie 2008) ºi semestrul II (luni, 11 februarie 2008 – vineri,
13 iunie 2008). În primul semestru, în
perioada 29 octombrie – 4 noiembrie

PRECIZARE: Inspectorul general în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Bistriþa,
Horaþiu Catalano, ne-a declarat cã la ora actualã nu este înscris în niciun partid, dupã cum
eronat a apãrut în numãrul nostru trecut, ºi cã are doar susþinerea Partidului Democrat.
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2007, clasele din învãþãmântul primar
ºi grupele din învãþãmântul preºcolar
sunt în vacanþã, iar în intervalul 2-10
februarie 2008 este programatã vacanþa intersemestrialã. Cursurile semestrului al II-lea vor începe luni, 11
februarie 2007 ºi vor dura pânã vineri,
13 iunie 2008. Din data de sâmbãtã,
26 aprilie ºi pânã în data de duminicã,
4 mai 2008, elevii vor fi în vacanþa de
primãvarã. Vacanþa de varã va începe
sâmbãtã, 14 iunie ºi se va termina
duminicã, 14 septembrie 2008.
În semestrul I, tezele se vor susþine, de
regulã, pânã la data de 21 decembrie
2007, iar în semestrul al II-lea pânã la
data de 16 mai 2008.

84 de campusuri ºcolare
Ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii, Mihail
Hãrdãu, a susþinut în ºedinþa de Guvern de la 28 februarie, Memorandumul privind construcþia ºi reabilitarea
de campusuri ºcolare. Acest program
se înscrie în obiectivele prioritare stabilite de strategia aprobatã de guvern
pentru perioada 2006-2008. Vor fi
realizate în medie câte douã campusuri pe judeþ, 13 în mediul rural ºi 71 în
mediul urban. Amplasarea celor mai
multe dintre acestea în mediul urban
rezidã din faptul cã acestea vin sã
înlocuiascã acele clãdiri care au fost
retrocedate foºtilor proprietari, în
oraºe ca Arad, Oradea, Sibiu, Braºov,
Timiºoara, Iaºi. De asemenea, se
prevede concentrarea mai multor
unitãþi de învãþãmânt într-un singur
complex educaþional multifuncþional.
Astfel de proiecte se vor derula în ClujNapoca, Bacãu ºi Focºani. Programul
de campusuri ºcolare a fost pregãtit ºi
demarat de Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii în 2006 când au fost realizate proiectele pentru douã tipuri de
campusuri, respectiv pentru ºcoli cu
10 sãli de clasã ºi celelalte funcþiuni ºi
24 sãli de clasã. Efortul financiar total
destinat proiectului este de 278 de milioane de euro, din care, pentru 2007,
86 de milioane de euro. Timpul de execuþie a acestor campusuri este de aproximativ doi ani. De acest program vor
beneficia circa 80-100.000 de elevi.

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.

PRECIZARE: Autorul rãspunde
din punct de vedere juridic
pentru conþinutul articolului.
De asemenea, agenþiile de presã
ºi personalitãþile citate poartã
integral rãspunderea afirmaþiilor
conþinute în textul preluat
ºi difuzat.
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În 2006,

Învãþãmântul a fost privat de
peste 350 de milioane de euro
PIB-ul a fost de 97,15 miliarde de euro, rezultã cã
Educaþia ar fi trebuit sã primescã potrivit protocolului semnat în noiembrie 2006 circa un miliard
de euro.
Trebuie spus cã ºi acele fonduri care au ajuns totuºi
la educaþie nu au fost cheltuite în totalitate. Potrivit
reprezentanþilor MEdC, 1,34% din bani s-au întors
la bugetul statului din cauzã cã nu au fost cheltuite
la timp. O altã problemã cu care s-a confruntat Ministerul Educaþiei a fost alocarea fondurilor pe parcursul anului. Din aceastã cauzã multe dintre
proiectele de anvergurã au fost amânate din cauza
timpului foarte scurt. Astfel, reprezentanþii MEdC
au fost obligaþi sã împartã fondurile tuturor ºcolilor pentru a nu mai organiza licitaþii, iar achiziþiile
s-au fãcut pe selecþii de oferte.

Nu toþi banii promiºi de Guvern prin
acordul semnat în noiembrie 2005
au ajuns în ºcoli. Executivul a „uitat”
sã aloce, în 2006, peste 350 de
milioane de euro din cele
1,1 miliarde de euro promise.
Guvernul României a arãtat, printr-un comunicat
remis mass-media, cã nu a respectat acordul încheiat cu federaþiile sindicale din învãþãmânt în
noiembrie 2005 nici în ceea ce priveºte alocarea a
1,1% din PIB pentru investiþii învãþãmânt. Fãrã sã
vrea, Executivul a demonstrat cã mai mulþi membri
ai cabinetului Tãriceanu au minþit în nenumãrate
rânduri când au declarat cã Educaþia a beneficiat în
2006 de fonduri de 1,1% din PIB pentru investiþii.
„În mai multe cazuri, în urma unor comunicate ale
FEN, am fost catalogaþi drept mincinoºi. Cine sunt
mincinoºii acum? Miniºtrii ºi-au dat arama pe faþã.
Este pãcat cã într-o þarã civilizatã un Guvern nu
poate sã-ºi asume greºelile ºi încearcã sã dea vina
pe alþii. Învãþãmântul a fost privat de fonduri de
peste 350 de milioane de euro în condiþiile în care
1,1 % din PIB-ul pentru 2006 înseamnã circa 1 miliard de euro“, a declarat preºedintele FEN, Cãtãlin
Croitoru.

Bani pentru 2007

Menþionãm cã, potrivit comunicatului Guvernului, învãþãmântul a beneficiat pentru investiþii, în

2006, de 688 de milioane de euro. În condiþiile în
care, conform Institutului Naþional de Statisticã,

Potrivit Guvernului, în 2007, Fondurile destinate
investiþiilor în învãþãmânt sunt de 4,101 miliarde
de lei (aproximativ 1,2 miliarde de euro). Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a prezentat în ºedinþa de
Guvern planul de investiþii în educaþie pe 2007.
Banii sunt destinaþi construirii ºi modernizãrii
campusurilor ºcolare, a ºcolilor de arte ºi meserii,
achiziþionãrii de microbuze ºcolare, reabilitãrii ºi
construirii de grãdiniþe, reabilitãrii unor ºcoli.
Dragoº Constantin Neacºu

AM PRIMIT LA REDACÞIE!

Pensionarul Isvoranu s-a înþeles cu ministerul
Zilele trecute la inspectoratele ºcolare
s-au organizat ºedinþele pentru profesorii care ar trebui sã iasã la pensie ºi
care au solicitat continuarea activitãþii
în învãþãmânt, conform art. 128 din
Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Nimic nou
pânã aici ºi chiar este bine ca acest
lucru sã se întâmple în condiþiile în care
foarte puþini tineri aleg sã intre în sistemul de învãþãmânt. Totuºi un caz special, care ar fi trebuit sã fie verificat cu
atenþie, a trecut neobservat la Iaºi. Aici,
actualul lider al Federaþiei „Spiru
Haret“, Gheorghe Izvoranu, a cerut prelungirea activitãþii. Dacã aceastã solici-

Gheorghe Isvoranu

tare este sau nu moralã rãmâne la latitudinea dvs. sã decideþi, însã vã rugãm
sã nu faceþi acest lucru pânã nu citiþi tot
textul de mai jos.
Potrivit actualelor reglementãri liderii
de sindicat (de la sindicatele de peste
2.000 de membri) sunt scutiþi de
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii de a
þine ore. Astfel, ei primesc salariul de
la minister fãrã a mai presta activitatea didacticã. Mai mult, aceºtia sunt
plãtiþi cu salariul întreg pentru a striga
împotriva celor de la care îºi iau salariul. În plus, pe toatã perioada cât sunt
lideri catedra lor este rezervatã, neputând fi scoasã la concurs. Mai precis,
pe locul liderului de sindicat poate fi

încadrat doar un suplinitor. În acest
fel Statul plãteºte pentru norma
respectivã de douã ori: o datã pe liderul sindical degrevat de normã ºi încã
un salariu pentru profesorul care suplineºte.
Revenind la cazul liderului de sindicat
Gheorghe Izvoranu, acesta, cu toate cã
trebuia sã iasã la pensie, a solicitat
Inspectoratului ªcolar al Judeþului Iaºi
continuarea cu încã un an a activitãþii
didactice. În conformitate cu legea pot
primi prelungire cadrele didactice cu
rezultate deosebite în activitatea didacticã ºi care sunt absolut necesare ºcolii
tocmai pentru valoarea activitãþii didactice efectiv prestatã. Care activitate

Marius Nistor

didacticã, în cazul Izvoranu, nu ºtim,
pentru cã acesta oricum nu a mai luat
loc la catedrã de ani buni de zile.
Trebuie sã menþionãm cã la sindicat nu
existã vârstã de pensionare. Astfel,
domnul Isvoranu putea liniºtit sã ocupe
funþia de preºedinte ºi dupã pensionare.
ªi atunci ne întrebãm cum poate învãþãmântul românesc sã fie reformat dacã
partenerii sociali se acoperã reciproc?!
Cum mai poate domnul Isvoranu sã mai
apere interesele membrilor lui de sindicat în condiþiile în care a dat mâna cu reprezentanþii inspectoratului ºcolar pentru a primi salariul ºi de la ºcoalã, peste
cel de la sindicat, pentru încã un an?!

Soþia preºedintelui
executiv Marius Nistor,
mai presus decât
interesele membrilor
Pentru cã tot vorbim de imoralitate nu
putem sã nu aducem aminte ºi de cazul
soþiei liderului de sindicat Marius
Nistor. La stabilirea dregrevãrilor pentru anul ºcolar în curs acesta a hotãrât
sã o treacã pe lista cu liderii care sunt
scutiþi de orele la catedrã ºi pe soþia lui,
Ionela Nistor. Nu ºtim exact care sunt
motivele acestei alegeri sau dacã membrii simpli de sindicat au fost de acord,
însã din informaþiile primite pânã
acum soþia liderului de sindicat nu are
activitate sindicalã. O fi fost degrevatã
doar pentru cã este soþie de preºedinte
executiv?
Cert este cã în momentul în care
adjuncta domnului Nistor de la sindicatul bucureºtean, condus de acesta, a
început sã punã întrebãri legate de
aceastã situaþie, precum ºi de modul în
care se cheltuie banii sindicatului, ea a
fost destituitã pe loc. Este vorba de o
liderã care exclusiv prin activitatea sa a
adus peste 1.000 de membri în acest
sindicat. De altfel, majoritatea acestora
au pãrãsit sindicatul condus de Nistor
dupã ce au aflat cele întâmplate. Din
pãcate, mai sunt încã mulþi cei ce nu
cunosc adevãrul ºi sunt în continuare
folosiþi ca monedã de schimb pentru
bunãstarea unor lideri de teapa lui
Isvoranu ºi Nistor.
Sindicalistul revoluþionar
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Chiulul de la educaþie fizicã,
sport naþional la Galaþi
Statisticile puse la dispoziþie de conducerea Inspectoratului ªcolar Galaþi au
scos în evidenþã faptul cã existã foarte
multe absenþe la educaþie fizicã ºi foarte
mulþi copii care au scutiri pentru aceastã materie ºcolarã. Din controalele fãcute de inspectorii de specialitate reiese
faptul cã mai bine de 15% dintre elevi
nu participã la orele de sport pentru cã
au scutiri, fie pentru un semestru fie pe
întreg anul ºcolar. Acest lucru pare sã fie
o problemã! Am vrut sã vedem dacã
este una care þine de sistemul de învãþãmânt, de sistemul de sãnãtate sau poate
chiar este o problemã a stãrii de sãnãtate a copiilor. Dacã ar þine de sistemul
de învãþãmânt ar însemna cã elevii nu
au condiþii de desfãºurare a orelor de
educaþie fizicã ºi atunci este problema
Inspectoratului ºi trebuie rezolvatã pe
plan local. Dacã ar þine de sistemul de
sãnãtate publicã înseamnã cã în anumite cazuri scutirile se elibereazã cu o oarecare largheþe ºi s-ar putea sã fie chiar o
problemã privind starea de sãnãtate a
elevilor. Culmea este cã la una din ºcoli
inspectorii de sport au gãsit un caz foarte interesant! O liceancã a fost scutitã de
sport un semestru întreg pentru cã
avea, atenþie, un abces dentar. Mie mi
s-a pãrut puþin exageratã aceastã scutire, dar medicul de familie ºi-a justificat
aceastã scutire, totul este OK. Dacã ar fi
sã luãm în calcul acest ultim exemplu aº
înclina sã cred cã problema este la cei
care elibereazã scutirile medicale. Am
luat la picior câteva ºcoli cu renume în
„chiulangitã“ ºi am aflat fãrã prea multe
emoþii cã presupunerea mea s-a adeverit!

Fetele, campioanele
scutirilor
Colegiul Naþional Alexandru Ioan Cuza
din Galaþi este un liceu în care cei mai
mulþi elevi sunt de fapt… eleve. ªi, dupã
cum veþi vedea în continuare, reprezentantele sexului frumos sunt campioane
la chiulit la sport. Mai bine de 15% din
totalul elevilor de la Cuza au venit la
profesorii de sport cu scutire medicalã.
Practic, nu existã clasã în care sã nu fie
mãcar 1-2 scutiþi. Dintre aceºtia 10%
chiar au probleme de sãnãtate. Ceilalþi,
moºtenesc din familie mentalitatea cã
mai bine învaþã la alt obiect decât sã
vinã la sala de sport. Adrian Anghel,
profesorul de sport cu care am stat de
vorbã, mi-a spus cã vede cum încet-încet
ne transformãm într-un popor de se-

dentari. „Cred cã la mijloc ar putea fi ºi
starea de sãnãtate a copiilor din ziua de
azi! Nu mai avem spaþii de joacã, nu mai
avem infrastructurã, copiii fug de la
ºcoalã la calculator ºi apoi în pat. Este
clar cã trebuie tras un semnal de alarmã“, spune Adrian Anghel. Referindu-se
strict la elevii ºi elevele de la Colegiul
Cuza, profesorul de sport spune cã bolile cele mai frecvente care apar pe scutiri sunt scoliozele ºi astmul. „Având în
vedere cã au fost câteva cazuri în Galaþi
când au murit copii pe terenul de sport,
noi suflãm ºi-n iaurt. Aºa cã nu putem
trece peste o parafã de medic de specialitate, mai ales cã scutirile sunt contravizate de medicul nostru din ºcoalã. Mai
greu este cu scutirile venite de la medicii de familie, care se ºtie cã de multe
sunt eliberate mult prea uºor“, a mai
spus Adrian Anghel.

Scutiri eliberate
pentru motive puerile
La Grupul ªcolar „Traian Vuia“, sau Liceul Auto cum mai este el cunoscut în
Galaþi, sunt peste 100 de copii care nu
fac educaþie fizicã pentru cã au scutiri
medicale. La fel, fetele deþin ponderea!
Cei trei profesori de sport de la „auto“
spun la unison cã 90% dintre elevii scu-

tiþi invocã motive puerile. „Cei mai
mulþi au pe scutirile medicale boli de
genul astm, suflu sistolic sau alte probleme cu inima. Cele mai multe sunt de
la medicul de familie, dar avem ºi de la
medicul de specialitate. Dacã s-ar introduce în regulament obligativitatea ca
scutirile sã fie eliberate numai de la medicul de specialitate vã spun cu mâna pe
inimã cã ar fi mult mai puþini scutiþi“, a
declarat Valentin Bubulicã, profesor de
sport la Liceul Auto. Ministerul a mai dat
o palmã educaþiei fizice ºi a dispus ca
elevii scutiþi sã nu mai aibã nici mãcar
obligativitatea sã vinã cu echipament
sportiv. „ªi mai este o chestie… Regulamentul mã obligã sã nu-l primesc pe
elev la ore dacã nu are adeverinþã de la
medicul de familie cã este apt pentru
educaþie fizicã. Închipuiþi-vã cã unii dintre elevi aleg o variantã asemãnãtoare
scutirii: nu aduc astfel de adeverinþe la
începutul anului“, spune foarte nemulþumit Giani Lungu, un alt profesor de la
Liceul Auto. Pe marginea terenului de
sport stãtea o tânãrã normalã din punct
de vedere fizic, dar care avea la mânã o
scutire pentru cã suferea de sinuzitã.
Este în clasa a 10-a, dar nu a mai fãcut
sport din ciclul gimnazial. Am întrebat-o
dacã îi este teamã de efort ºi mi-a rãspuns sec: „Asta mi-a recomandat medicul de familie, asta fac!“

„Cifozã, scoliozã ºi…
strâmbozã!“
Acelaºi procent l-am întâlnit ºi la Grupul
ªcolar Sfânta Maria, cel mai mare grup
ºcolar din Galaþi. Tot 15% dintre elevi au
adus scutiri ºi au ales sã spunã „pas“
educaþiei fizice. „Au cifozã, scoliozã ºi…
strâmbozã! Nici nu mai ºtiu ce sã cred…
Am întâlnit scutiri pentru apendicitã
sau pentru miopie. Dar oare medicii
care au dat astfel de scutiri nu ºtiu cã
avem exerciþii speciale pentru cei care
se refac dupã aceste boli?“, se întreabã
retoric Sanda Asandei, profesor de
sport la Liceul Sfânta Maria. Cel de-al

doilea profesor de sport, Dan Cãrãbãþ,
este foarte supãrat cã s-a redus considerabil numãrul de ore de educaþie fizicã
în detrimentul altor materii. „Au fost
iniþial câte cinci ore pe sãptãmânã, dupã
sistemul suedez, dupã aia le-au redus la
trei ore, iar acum se fac douã ore ºi chiar
una singurã la anii terminali ºi la clasa a
11-a. Nu mi se pare deloc corect“, mi-a

spus Dan Cãrãbãþ. Acesta a încercat sã
creeze condiþii cât mai bune elevilor. A
cumpãrat un DVD ºi le pune muzicã ritmatã la ore. A cumpãrat ºi un aparat
multifuncþional, la care fetele pot lucra
la siluetã. Nu-i streseazã cu exerciþii demodate, stabileºte programul de comun acord cu elevii. De multe ori îi lasã
liberi, sã facã ce vor, evident sub supraveghere! În schimb, admite cã existã o
mare problemã: condiþiile din vestiare
sunt extrem de proaste. Dar asta nu mai
þine de el. „Chiar ºi aºa, avem o mulþime
de absenþi. Copiii nu mai sunt obiºnuiþi
sã facã miºcare. Se duc direct în faþa calculatorului ºi uitã de miºcare. Nu-i bine
deloc, ne transformãm într-un popor de
sedentari“, a adãugat Dan Cãrãbãþ.

Înãsprirea regulilor
de acordare
a scutirilor = birocraþie
Evident cã cei de la Inspectoratul ªcolar
ºtiau despre aceastã situaþie ºi au încercat sã-i gãseascã o explicaþie. Inspectorul ºcolar general Tania Bogdan spune

cã foarte mulþi copii nu au cultura educaþiei fizice. „Din pãcate, nu au nici pãrinþii lor care-i încurajeazã sã facã
economie de efort pe seama orelor de
educaþie fizicã ºi sã capete scutiri destul
de uºor. Eu nici nu pot sã pun la zid o
categorie profesionalã – medicii de familie – cã dau prea uºor aceste scutiri.
Probabil cã fiecare rãspunde de documentele pe care elibereazã. Sentimentul nostru este cã lipseºte cultura miºcãrii în ºcolile din Galaþi“, mi-a explicat Tania Bogdan. Pe de altã parte, înãsprirea
regulilor în alte medii se numeºte birocraþie. Adicã, medicul de familie nu are
competenþa sã punã un diagnostic, trebuie supervizat? Aici este o problemã
care þine de competiþia dintre medici.
Cât priveºte programa de la educaþie
fizicã ar trebui sã fie mult mai flexibilã,
sã fie mai atrãgãtoare. „Mulþi copii fug
de partea mai rigidã a pregãtirii. Mai
sunt ºi unele incomoditãþi cum ar fi lipsa cãldurii în sãli, n-au condiþii sã se
schimbe în vestiare, deci sunt niºte incomoditãþi care duc la respingerea obiectului în sine de cãtre unii copii mai gingaºi, mai mofturoºi, mai pretenþioºi...
Pretenþii justificate de altfel, pentru cã
trebuie sã fie totul impecabil“, a mai
spus Tania Bogdan.

Medicii suflã ºi-n iaurt
La atât de multe cazuri întâlnite, am
putea crede cã ne confruntãm cu o pandemie de „chiulangitã“ la sport, aºa cã
am luat legãtura cu un reprezentant al

medicilor, iar cel mai în mãsurã sã ne
dea un rãspuns nu putea fi decât preºedintele Asociaþiei medicilor de familie
din Galaþi, doctorul Maria Deju. Aceasta
ne-a spus cã orice scutire pleacã de la
medicul de familie însoþitã de o adeverinþã de boli cronice. În plus, aceste scutiri ar trebui vizate ºi de singurul medic
de medicinã sportivã din Galaþi, Mihail
Troacã, care din nefericire nu prea
poate sã se împartã între Spitalul Judeþean, unde-ºi are cabinetul, ºi Clubul de
Fotbal Oþelul, ºtiut fiind faptul cã este ºi
medicul echipei gãlãþene de primã
divizie. „Vreau sã vã spun cã la începutul
fiecãrui an toþi elevii, dar absolut toþi,
sunt verificaþi medical dacã pot face
sport. Fãrã acea dovadã, profesorii nu
pot sã-i primeascã la ore. Cum au fost
douã-trei cazuri de decese pe terenul de
sport. Medicii suflã ºi-n iaurt“, a precizat
Maria Deju care nu s-a putut abþine sã
nu remarce ºi ea cã ne transformãm
într-un popor de sedentari. ªi nu din
vina medicilor!
Bogdan Nistor
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Descentralizarea învãþãmântului

Adoptarea unei noi legi a învãþãmântului
condiþie necesarã, dar nu ºi suficientã
Iniþiativa Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii de a supune dezbaterii publice
proiectul de lege a învãþãmântului preuniversitar este lãudabilã ºi demn de
apreciat de toþi cei interesaþi de bunul
mers al ºcolii româneºti.
Parcurgând cu atenþie textul proiectului
supus spre dezbatere, se constatã cã –
trecând pe lângã unele contradicþii/dezacorduri între prevederile diferitelor
articole, care pot fi uºor corectate – legea proiecteazã un sistem modern de
învãþãmânt preuniversitar de stat, particular ºi confesional, bazat pe principiile calitãþii ºi ale descentralizãrii, compatibil cu sistemele europene de organizare ºi funcþionare a ºcolii.
Este, de asemenea, meritoriu pentru
autorii proiectului cã, la elaborarea lui
au þinut seama de prevederile Legii cadru a descentralizãrii ºi ale Legii finanþelor publice locale, adoptate de Parlamentul României în 2006.
Pentru aºezarea ºcolii româneºti pe un
solid sistem legislativ care sã-i asigure
mult râvnita stabilitate ºi armonie în
funcþionatea ei este nevoie nu doar de o
nouã lege a învãþãmântului, ci ºi de un
nou Statut al personalului didactic ºi de
unele modificãri în legislaþia/metodologiile de finanþare ºi salarizare a personalului didactic..

Nevoia adoptãrii
simultane a acestor legi
Noua lege a învãþãmântului, aºa cum
este ea proiectatã nu va putea fi aplicabilã dacã actualul Statut al personalului didactic nu va fi practic rescris în
esenþa lui. Pentru cã, actualul statut
adoptat în 1997 conþine o multitudine
de prevederi preluate/menþinute din
cel adoptat de Marea Adunare Naþionalã în 1971. În mod firesc el conþine prevederi care þin de esenþa „centralismului democratic“ – principiul
fundamental de organizare ºi control

al activitãþii economico-sociale din România Socialistã.

Pentru edificarea acestei aprecieri vom
prezenta câteva exemple:
 Articolul nr. 18 din proiectul de lege
a învãþãmântului prevede cã „învãþãmântul românesc este organizat ºi funcþioneazã pe baza principiului descentralizãrii“. Or, prin actualul Stat toate politicile de resurse umane privind selectarea, angajarea, promovarea ºi salarizarea personalului didactic se decid ºi se

aceste cadre titulare în învãþãmînt? ªi
dacã da, în ce condiþii?
 În proiectul de lege s-a introdus prevederea cã învãþãmântul postliceal se
„organizeazã de autoritãþile publice
locale, din proprie inþiativã sau la cererea agenþilor economici sau a altor instituþii interesate, dar este finanþat de la
bugetul de stat. La aceastã prevedere se
pune, firesc, întrebarea dacã statul finanþeazã chiar orice iniþiativã, indifirent
din partea cui vine ºi în orice condiþii?
 Proiectul prevede cã cetãþenii Uniunii Europene au drepturi egale cu cetã-

realizeazã, prin lege, la nivel central
sau/ºi judeþean. Va trebui ca, printr-un
nou Statut al personalului didactic sã se
decidã ce elemente ale politicilor de
resurse umane se descentralizeazã, la
ce nivel, cine rãspunde ºi cine controleazã asupra modului de aplicare a acestor politici.
 Conform noii legi a învãþãmântului,
ºi legii calitãþii, ºcolile neperformante
se pot desfiinþa. Conform actualului statut, cadrele didactice titulare, sunt titulare în învãþãmânt, nu doar în ºcoala în
care activeazã la un moment dat. În
condiþiile desfiinþãrii unei ºcoli pentru
lipsã de performanþã mai pot rãmâne

þenii români. Se pune întrebarea dacã ºi
cetãþenii români au aceleaºi drepturi în
materie de învãþãmânt ºi dacã acest
drept vizeazã ºi asigurarea gratuitãþii învãþãmântului. Dacã nu, acest lucru trebuie prevãzut în una dintre legile referitoare la învãþãmânt .
 Proiectul noii legi prevede cã, „în învãþãmântul particular, ocuparea posturilor se face conform metodologiei
elaborate de MEdC. Apreciem cã modul
se ocupare a posturilor ºi de salarizare a
personalului didactic din învãþãmântul
particular trebuie tratat unitar cu cel
din ºcolile de stat, mai ales dacã þinem
seama cã ºi învãþãmântul particular

Câteva argumente

este prevãzut sã fie finanþat, cel puþin
parþial, de la bugetul de stat.
 În legãturã cu formarea adulþilor ºi
educaþia permanentã, în proiectul de
lege se prevede cã acestea se realizeazã
ºi în unitãþile de învãþãmânt. Dacã este
aºa, atunci trebuie ca noua lege privind
Statutul personalului didactic sã includã prevederi privind normarea ºi salarizarea personalului care asigurã aceastã
formã de învãþare.
 Pentru a fi în acord cu proiectul legii
învãþãmântului, noul Statut al personalului didactic trebuie sã prevadã cu claritate cum vor fi normate ºi salarizate
cadrele didactice care lucreazã în cadrul
Caselor Corpului Didactic, la Centrele
Judeþene de Resurse Umane ºi la Cabinetele de consiliere ºi asistenþã psihopedagogicã din ºcoli.
 Din noul proiect de lege rezultã cã Ministerul Educaþiei nu mai are nicio atribuþie în legãturã cu politicile de selectare,
recrutare ºi angajare a personalului didactic ºi, implicit, nici seviciile sale deconcentrate – Direcþiile Judeþene de Învãþãmânt Preuniversitar. În acest caz, noul
Statut trebuie sã menþioneze dacã aceste
instituþii mai au un rol în acest domeniu ºi
care ar fi acela, aºa încât atribuþiile ce le
vor fi conferite sã nu se suprapunã cu cele
pe care le au ºcolile ºi consiliile locale.

Nevoia unui nou sistem
de salarizare
Normele europene în domeniu ºi Legea
calitãþii în învãþãmânt impun cu necesitate ca evaluarea ºi, implicit, salarizarea
personalului didactic sã þinã seama în
mod covârºitor, de performanþele obþinute la clasã ºi cele de educaþie în ºcoalã
de cãtre fiecare cadru didactic în parte
ºi de întregul personal
Nivelul de performanþã ridicat al unei
ºcoli va fi ºi un indicator de finanþare
suplimentarã a acesteia faþã de costul
mediu pe elev. De aceastã finanþare su-

plimentarã va trebui sã beneficieze ºi
acele cadre didactice care au contribuit
la obþinerea performanþei. Acestea sunt
motivele pentru care susþinem necesitatea adoptãrii unei legi a salarizãrii în
învãþãmânt.
Prevederile din noua lege a învãþãmântului, Statutul personalului didactic ºi
aceastã lege a salarizãrii trebuie sã fie
armonizate, astfel încât aceste legi sã
garanteze:
 intrarea ºi menþinerea în sistemul de
învãþãmânt a unor tineri valoroºi moral
ºi profesional, cu o realã vocaþie în domeniul instrucþiei ºi educaþiei;
 angajarea ºi salarizarea personalului
didactic sã prezinte un grad ridicat de siguranþã ºi stabilitate ferite de influenþa
unor factori subiectivi locali;
 cadrele didactice tinere sã aibã un acces mai rapid la salarii mai mari, în funcþie de performanþa la clasã;
 conducerile de ºcoli sã aibã posibilitatea sã acorde salarii diferenþiate nu
doar în funcþie de vechime ºi gradul
didactic, ci ºi dupã performanþele generale ale ºcolii, mãsurabile prin indicatorii de performanþã stabiliþi de ARACIP,
comensuraþi prin evaluãrile naþionale ºi
auditul extern;
 descentralizarea deciziilor cu privire
la încetarea raporturilor de muncã ºi
aplicarea unor sancþiuni, sã asigure participarea la luarea acestor decizii a reprezentanþilor pãrinþilor ºi a consiliilor
de administraþie din ºcoli.
Apreciem cã un asemenea sistem de angajare ºi salarizare va responsabiliza
personalul didactic faþã de cerinþele ºcolii ºi ale pãrinþilor ºi va contribui determinant la creºterea calitãþii procesului
de educaþie ºi instrucþie prin ºcoalã.
Faþã de cele spuse mai sus, apreciem cã
este imperios necesar ca demersurile de
proiectare, dezbatere, adoptare ºi aplicare a acestor legi sã fie simultane.
Ilie Dogaru
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Implicarea activã a pãrinþilor
ca parteneri reali
într-o clasã Step by Step
Decembrie 1989 a însemnat ºi pentru
România revenirea la pluralism educativ, prin renunþarea la monopolul exclusiv al statului în domeniul învãþãmântului. Apariþia ºi expansiunea învãþãmântului particular ºi a alternativelor educaþionale în spaþiul educativ românesc
a generat, la momentul respectiv, reacþii
diferite, atitudinile înscriindu-se, de regulã, între partizanatul nedisimulat ºi
contestarea, uneori nefondatã.
Imediat dupã Revoluþia din decembrie
1989, schimbãrile erau inevitabil sã se
producã ºi pe tãrâmul procesului de învãþãmânt. În pofida greutãþilor inerente oricãrui început, iniþiativa particularã ºi pluralismul educaþional, au reprezentat o revenire la valoroasele tradiþii
ale ºcolii româneºti.
Alternativele educaþionale existente în
România sunt: Waldorf, Step by Step,
Montessori, Freinet ºi Jena. Însã, în calitatea mea de formator naþional cu experienþã de 9 ani în altenativa educaþionalã Step by Step, aº dori sã subliniez, dincolo de legitimitatea ºi beneficiile acestui program, valenþele educative ºi valorile democratice pe care le promoveazã.
Copiii intrã în ºcoalã cu enorm de multe
cunoºtinþe ºi deprinderi. Ei ºi-au format
deja vorbirea ºi pot comunica cu uºurinþã. Au multe deprinderi cu care se ajutã
singuri cum ar fi mâncatul, îmbrãcarea,
igiena personalã ºi folosirea uneltelor
simple. Ei sunt conºtienþi de maniere,
obiceiuri sociale ºi unele strategii privind relaþiile interpersonale. Tot la
aceastã vârstã ei devin conºtienþi de sine ºi de lume. Oare cum au învãþat în
atât de scurt timp atâtea? Cauza acestei
dezvoltãri remarcabile este relaþia puternicã ºi unicã dintre pãrinte ºi copil.
Pãrintele este primul profesor din viaþa
copilului. Programul Step by Step pentru învãþãmântul primar recunoaºte,
respectã ºi sprijinã rolul pãrintelui ca
prim profesor ºi expert asupra copilului
sãu. Ca ºi în Programul pentru învãþãmântul preºcolar, programul pentru
ºcoala primarã considerã pãrinþii ca
parteneri în educaþia copiilor.
 Ce este o familie? În societatea de azi
familia nuclearã este definitã diferit. Admitem cã familiile sunt la fel de diverse
ca ºi membrii care le formeazã. Familiile
mari, extinse, cu rude care locuiesc împreunã, sau familiile mici cu un pãrinte
ºi copil sunt la fel de valoroase în ceea
ce priveºte influenþa primarã asupra copiilor. Pãrinþii sunt primele modele în
ceea ce priveºte rezolvarea de probleme, cooperarea ºi înþelegerea. Pãrinþii
îºi instruiesc copiii intenþionat pentru a
deveni parte a comunitãþii ºi societãþii.
Ei au aceleaºi þeluri pentru copiii lor ca ºi
profesorii. În ,,Predând la copiii sub 6
ani“ James Hymes scrie: ,,Pãrinþii sunt la
fel de convinºi ca ºi profesorul de valoarea, importanþa ºi demnitatea individului. Individul este în acest caz copilul lor“.
 Programul Step by Step are încredere în responsabilitatea ºi cooperarea

pãrintelui ºi a ºcolii pentru a asigura
succesul fiecãrui copil în toate domeniile de dezvoltare. Profesorul trebuie sã
comunice dorinþa ºcolii de a coopera cu
pãrinþii. Cercetãrile au arãtat cã efectele
unei asemenea cooperãri sunt pozitive
asupra dezvoltãrii personale ºi intelectuale. Dacã aceºti copii simt implicarea
pãrinþilor în viaþa ºcolii, importanþa încrederii în sine creºte. Toþi copiii beneficiazã de pe urma unei relaþii pozitive ºi
prieteneºti între casã ºi ºcoalã. Conexiunile le devin mai clare. Copiii înþeleg
mai bine mesajul cã adulþii care sunt importanþi pentru ei au grijã de ei. Dacã
programele trateazã pãrintele ca partener activ al profesorului, atunci motivaþia lor creºte. Copiii ar trebui sã aibã
un sentiment al implicãrii pãrinþilor ºi
ºcolii în favoarea bunãstãrii lor.
 Cum pot fi parteneri pãrinþii ºi
ºcoala? O relaþie eficientã ºcoalã-pãrinte
poate fi realizatã în principal pe douã
cãi: o comunicare bilateralã clarã ºi consistentã; variate mijloace de implicare.
O ºcoalã prietenoasã creeazã climatul
tuturor implicãrilor pãrinþilor, care înseamnã toate activitãþile care cuprind
asigurarea necesitãþilor fundamentale
ºi a siguranþei de sine a copilului ca ºi

elaborarea direcþiilor de organizare ºi
sprijin financiar a ºcolii. În acest domeniu pãrinþii acþioneazã de bunã voie în
viaþa ºcolii.
Câteva din sarcinile posibile ale pãrintelui voluntar sunt:
 Coordonatori ai unor evenimente
speciale: pãrinþii cautã resurse pentru
programe speciale; ajutã la desfãºurarea
evenimentelor pentru realizarea unui
proiect la nivel de clasã sau an de studii.
 Reparaþii ºi îmbunãtãþiri: pãrinþii pot

ajuta la repararea ºi îmbunãtãþirea ºcolii, cum ar fi vopsirea sau construirea
terenului de joacã.
 Munca în bibliotecã: aceºti pãrinþi
ajutã biblioteca prin verificarea ºi ordonarea cãrþilor.
 Activitãþi ºtiinþifice ºi artistice: pãrinþii pot participa la proiecte speciale
artistice ºi ºtiinþifice care necesitã ajutor
suplimentar din partea adulþilor.
 Supraveghetori pe terenul de joacã:
pãrinþii îºi oferã o parte din timpul lor

pentru supravegherea pe terenul de joacã, pentru a permite învãþãtorilor sã foloseascã acel timp mai bine la activitãþi.
 Organizatori ai zilelor de naºtere ºi a
altor sãrbãtori: mamele ºi taþii pregãtesc
sãrbãtorirea zilei de naºtere a copilului
lor cu toatã clasa sau stabilesc detaliile
altor sãrbãtori: ,,100 de zile de ºcoalã“.
Ca voluntari pãrinþii îºi oferã timpul, talentele ºi cunoºtinþele pentru a ajuta
ºcoala. Acest fel de activitãþi întãresc relaþiile comunitare de încredere ºi bunãvo-

inþã reciprocã. Fiecare activitate este importantã pentru cã aratã posibilitatea cã
fiecare se poate implica în transformarea
ºcolii într-o comunitate adevãratã. Într-o
comunitate responsabilã ºi protectoare
pãrinþii au un rol activ în educaþie. Ei sunt
recunoscuþi ca primul educator al copilului cu rol major în dezvoltarea psihicã ºi
socialã a acestuia. Scopurile ºi aºteptãrile
programului ºcolar trebuie discutate ºi
comunicate pãrinþilor. Discuþiile deschise, întrunirile informale, corespondenþa
scrisã pun baza unei comunicãri reale cu
familiile elevilor noºtri. Deoarece activitatea ºcolarã ocupã un loc important în
viaþa copiilor, este normal sã fie discutatã cu familia. Învãþãtorii vor considera
normal sã comunice pãrinþilor activitãþile pe care elevii le desfãºoarã în mod
regulat. Participând la activitãþi, adulþii
cunosc rolul, etapele ºi înþeleg importanþa exersãrii aptitudinilor sociale atât
în clasã, cât ºi în afara ei. De asemenea ei
vor înþelege legãtura puternicã creatã
între casã, ºcoalã ºi comunitate. Activitãþile desfãºurate cu pãrinþii trebuie concepute interactiv, plãcut ºi pline de semnificaþii. Desfãºurarea unor întâlniri ocazionate de diferite ocazii permit acomodarea familiilor, promoveazã participarea
ºi oferã oportunitãþi de implicare activã
la activitãþile clasei.
O implicare democraticã necesitã o pedagogie care face mai mult decât sã
transmitã, în mod efectiv, o moºtenire
geneticã. Ea îi învaþã pe elevi sã gândeascã, sã se organizeze ºi sã rãspundã
pentru faptele lor, sã accepte, sã îi valorizeze ºi sã îi respecte pe ceilalþi.
Institutor Rodica Corondan
ªcoala cu Clasele I-VIII
„Lucian Blaga”, Satu Mare
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Calitatea ºi pãcatele învãþãmântului
ONU ºi UNESCO, adicã
marea organizaþie a
intelectualilor lumii, au stabilit
ºase obiective-þintã care vor fi
urmãrite pânã în 2015 în
lumea ºcolilor (în primul rând),
a culturii, a cercetãrii ºtiinþifice,
a comunicãrii.
S-a vorbit în ultimul timp foarte mult
despre calitatea învãþãmântului românesc. Pentru a evalua standardul învãþãmântului românesc avem în vedere pe
de o parte profesionalismul cadrului
didactic, iar pe de altã parte pregãtirea
elevului. În acest sens se poate sublinia
cã, pentru a avea un sistem de învãþãmânt performant, este necesar sã se îmbine armonios mai multe elemente: un
cadru didactic onest, competent ºi rãbdãtor, un elev motivat ºi muncitor, dar
ºi manuale care sã stimuleze atenþia ºi
interesul elevului.
Consider cã unirea acestor trei condiþii
minimale ar putea reprezenta o garanþie a asigurãrii calitãþii minime necesare
a oricãrui sistem de învãþãmânt.
Sã aruncãm însã o privire de ansamblu
asupra particularitãþilor teoretice ºi

tre corpul profesoral ºi masa pãrinþilor
elevilor;
Pãcatul nr. 5: vechimea conteazã mai
mult decât competenþele obþinute ºi
prin promovarea gradelor didactice.

teriilor etice de selectare a personalului
didactic, de acordare a diverselor funcþii ºi distincþii. În acest sens se poate
aminti atitudinea persoanelor cu putere de decizie care acordã, uneori, pe

tivizatã încât elevul ajunge sã-l dispreþuiascã ºi sã-l jigneascã pe însuºi
cadrul didactic. Pentru a iniþia o luptã
împotriva unei astfel de lipse de eticã ºi
pentru a preveni continua degradare a

Cadrele didactice de o înaltã þinutã
moralã, cu spirit de probitate neîndoielnic ºi cu o metodicã a predãrii, ce a consacrat calitatea învãþãmântului românesc, tocmai prin puterea propriului
exemplu, sunt tot mai rar întâlnite. Sunt
multiple cauzele care au dus la aceastã
alarmantã conjuncturã, care a generat
ºi un haos indescriptibil în acest sistem,

criterii pecuniare funcþiile, gradaþiile de
merit sau orice alte distincþii, fãrã a þine
seama de criteriile morale ºi de consecinþele abandonãrii accesului la distincþiile amintite, pe criterii de competenþã. Astfel, „pegra societãþii“ îºi face
loc la nivelurile superioare ale unui sistem care ar trebui sã reprezinte etalonul
moral al altor sisteme la baza cãrora se
aflã. Legislaþia care ar urma sã ordoneze
aceste relaþii ori nu este aplicatã ori este
lacunarã pentru a nu se putea aplica.
Am convingerea cã pe astfel de criterii
sunt promovate ºi manualele. Acestea
sunt întocmite în grabã de diverºi indivizi care încearcã sã iasã din anonimat.
Au doar scopul de a aduce avantaje
pecuniare ºi adesea nu mai þin seamã de
condiþiile minimale pe care trebuie sã le
îndeplineascã. Am ajuns astfel în situaþia în care aceeaºi generaþie studiazã
dupã manuale diferite editate de
aceeaºi editurã.
Nu în ultimul rând, o contribuþie substanþialã la scãderea calitãþii ºi a moralitãþii din învãþãmânt o are lipsa de motivare a elevului. În prezent, în afara
orelor de curs elevul trãieºte într-o lume
în care aproape orice se obþine prin
bani necâºtigaþi cu sudoarea frunþii. În
astfel de condiþii, observând cã poate
obþine orice obiect sau orice profesie
mai mult sau mai puþin meritate pe criterii financiare, importanþa competiþiei
profesionale care sã-i aducã un serviciu
bine renumerat este aºa de mult rela-

sistemului de învãþãmânt, amintesc cã
incompetenþa cadrelor didactice ajunse
la o catedrã pe care nu o stãpânesc se
rãsfrânge în mod direct ºi asupra pregãtirii elevilor. Elevii mediocri vor deveni tot pe aceleaºi criterii studenþi
mediocri, iar pe viitor vor deveni incompetenþii întâlniþi în diversele domenii de activitate. Incompetenþii produºi
de învãþãmânt vor alimenta haosul diverselor domenii de activitate ale societãþii. De remarcat cã unii dintre aceºtia
pot ajunge în funcþii înalte pe criterii

Obiectivele-þintã sunt:
ªcolarizarea de la vârstã foarte micã;
Generalizarea învãþãmântului primar;
 ªcoala pentru tineri ºi adulþi (ºcoala de-a lungul vieþii);
 Alfabetizarea/ºcolarizarea adulþilor;
 Egalitatea de ºanse în educaþie pentru ambele sexe;
 Calitatea învãþãmântului/educaþiei (da, adesea, instrucþia,
transmiterea de cunoºtinþe se face foarte bine la noi –
dar textualist!; nu, nu stãm bine la capitolul educaþie).



practice ale învãþãmântului românesc
luând în considerare ºi pãcatele lui.
Pãcatul nr. 1: profesorii nu sunt pregãtiþi cum trebuie (în facultãþi, la cursuri
de reciclare) pentru complicata ºi dificila lor misiune;
Pãcatul nr. 2: tinerii absolvenþi de facultate sunt trimiºi cãtre ºcolile dificile în
chiar primii lor ani de învãþãmânt;
Pãcatul nr. 3: timpul de lucru al profesorului este tabu (18 ore pe sãptãmânã
– sâmbãta ºi duminica porþile ºcolii se
încuie în cele mai multe cazuri);
Pãcatul nr. 4: neîncredere reciprocã în-

cu consecinþe dramatice pentru actualele generaþii de elevi.
Printre principalele cauze care au generat împuþinarea cadrelor didactice competente ºi implicit deprecierea calitãþii
învãþãmântului, precum ºi instabilitatea acestuia, se pot menþiona: salariile
derizorii ale cadrelor didactice ºi consecinþele ce decurg de aici, legislaþia lacunarã care reglementeazã relaþiile din
acest sistem, precum ºi anarhia care se
accentueazã treptat.
Cred cã o consecinþã dramaticã a remuneraþiei derizorii este abandonarea cri-

imorale pe care le-au cunoscut în ºcoalã
ºi vor lua decizii chiar în detrimental sistemului de învãþãmânt.
Aº sugera ca în cazul când anumite ºcoli
doresc sã organizeze învãþãmântul de
clase de nivel (deci nu pe clase eterogene sub aspectul pregãtirii elevilor),
atunci acest lucru trebuie, de asemenea,
comunicat pãrinþilor. Dacã se lucreazã
însã în clase eterogene, acestea nu exclud programele suplimentare pentru
elevii capabili de performanþe superioare la anumite discipline. Însãºi programele actuale permit ca, dupã parcurgerea adecvatã a trunchiului comun,
obligatoriu pentru toþi elevii, sã se realizeze fie o aprofundare a materiei, fie o
extindere a ei sau chiar o nouã disciplinã de studio în cadrul curriculumului
la decizia ºcolii. În niciun caz însã nu le
puteþi cere tuturor sã fie supradotaþi sau
sã organizeze o a doua ºcoalã acasã pentru cã aºa vrea cineva (pãrinte sau profesor).
Copiii capabili de performanþe superioare pot promova, conform legii nr.
84-1995 – legea învãþãmântului – douã
clase într-un an de studiu, iar cei care nu
sunt mulþumiþi de serviciile învãþãmântului public pot apela la cele ale unei
ºcoli private, unde selecþia elevilor se
face dupã alte criterii decât în ºcolile
publice.
Prof. Cezar Vasilescu,
Botoºani

REDUCEREA NUMÃRULUI DE PROªTI
Unul din obiectivele majore ale
educaþiei în orice
þarã este calitatea
rezultatelor evaluãrii cunoºtinþelor, deprinderilor
etc. ale cetãþenilor în diverse etaCorina Dumitru
pe ale vieþii, evaluãri care cautã sã fie cât mai obiective. Atunci
când rezultatele nu sunt cele aºteptate, statul,
guvernele ºi alte organisme ale puterii, care
urmãresc o politicã a interesului naþional,
încearcã sã gãseascã soluþii pentru a creºte
numãrul persoanelor care rãspund acestor
evaluãri peste un anumit nivel. Standardele
rãmân aceleaºi, ceea ce încearcã sã schimbe

autoritatea educaþionalã sunt strategiile,
metodele, motivaþiile etc.
La noi, popor original ºi înzestrat cu o creativitate ieºitã din comun, lucrurile devin mult mai
simple. Vrea, de exemplu, directiva europeanã X
ca numãrul analfabeþilor sau, mai grav, al semianalfabeþilor (specie periculoasã prin capacitatea ei de penetrare pânã la cele mai înalte
nivele decizionale) sã fie sub un anumit procent. Sistemul românesc prevede un examen
naþional, despre care cei testaþi ºtiu. Când aflã
de el, când ºtiu exact ce vor cuprinde probele,
aici se aplicã primul principiu 100% românesc –
legea meteorologicã: depinde cum îi tunã
Ministerului. Sigur cã fiind atâtea fronturi
atmosferice de idei reformatoare, precipitaþii de
ordonanþe contradictorii ºi curenþi de pãreri
recolta finalã nu e prea bogatã ºi nici de calitate.

De, cu îngrãºãminte „chimice“ nu prea iese cine
ºtie ce! ªi cum am cam uitat ce înseamnã învãþatul „natural“ ºi nu doar toceala pentru media
umflatã râmãne directiva… dezumflatã.
Soluþia: schimbarea standardului! Publicãm subiectele cu jumãtate de an înainte (hai, cã dacã
„bãgaþi“ de 10 teste rezolvate pe sãptãmânã, vã
mai rãmâne timp ºi sã le tociþi!), tipãrim ºi
soluþiile „agreate“ de organul evaluator (contra
cost, cã v-a explicat domnul prim-ministru cã
numai proºtii fac muncã voluntarã), le mai
schimbãm pe ici-pe colo (dã bine o Eratã ca
ecou al sugestiilor „boborului“) ºi dãm examenul. Corectãm ºi constatãm cu satisfacþie ce
efecte miraculoase a avut „strategia“ noastrã de
manipulare a standardului. ªi raportãm directiva îndeplinitã! Ura, ne-am mai integrat o datã cu
folos! Ce raportãm? Creºterea numãrului de

oameni care ºtiu sã aplice cu succes în practicã
noþiuni teoretice învãþate în ºcoalã? A numãrului celor care ºtiu sã formuleze opinii proprii,
sã-ºi punã întrebãri, a celor care ºtiu sã creeze
ceva personal exprimând cunoºtinþe generale
în acelaºi timp? Creºterea nivelului de culturã
generalã, a abilitãþilor de exprimare?
Nu, cei care au tocit, care au luat peste 5
cumpãrând tonele de culegeri cu soluþii miraculoase nu sunt de fapt nici mai educaþi (în sensul
formãrii unor deprinderi intelectuale), nici mai
bine pregãtiþi pentru viaþa profesionalã, nu sunt
nici mãcar la standardele mult temutei directive
europene X, sunt doar un numãr, un procent de
umplut orgolii, de liniºtit conºtiinþe, de biete victime ale unei ingeniozitãþi mult ieºite din
comun atunci când vine vorba de… reducerea
numãrului de proºti… pe hârtie!
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Hãrdãu, un ministru de ºcoalã nouã

Ministerul Educaþiei vrea
sã revoluþioneze
învãþãmântul preuniversitar
Noua lege a învãþãmântului preuniversitar vine sã revoluþioneze încã o datã
sistemul educaþional din România.
Dacã proiectul se va menþine pe linia
dictatã de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi va trece de Parlament vom asista
la un nou început al învãþãmântului.
Bun sau rãu, asta rãmâne de stabilit.
Cert este cã la ora actualã conducerea
MEdC este hotãrâtã sã facã schimbãri
majore în învãþãmântul românesc.
Aceste modificãri vor afecta în proporþie covârºitoare atât elevii ,cât ºi personalul din unitãþile ºcolare.

Examenele
de sfârºit de ciclu,
în ceaþã
Noua lege a învãþãmântului preuniversitar nu prevede exact ce se va întâmpla
cu actualele teste naþionale care se susþin la sfârºitul clasei VIII-a. Ideea privind desfiinþarea acestui examen naþional nu este nouã, însã pentru prima
datã apare ºi într-un proiect de lege.
Totuºi, noul act normativ este o menþiune prin care se spune cã va fi totuºi o
selecþie a elevilor care vor trece de la
învãþãmântul gimnazial la liceu sau
SAM, însã metodologia va fi stabilitã de

cãtre MEdC dupã apariþia legii învãþãmântului.
În ceea ce priveºte bacalaureatul lucrurile sunt puþin mai clare. Examenul se
va susþine într-o singurã sesiune ºi nu
în douã ca pânã acum. Bac-ul constã în
susþinerea a douã, respectiv trei probe
comune ºi a altor probe specifice diferenþiate, în funcþie de filierã, profil ºi
specializare. Probele comune vor fi
limba ºi literatura românã, scris ºi oral;
una din limbile moderne de circulaþie
internaþionalã studiate în liceu, oral;
limba ºi literatura maternã, scris ºi oral,
pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbã a minoritãþilor naþionale, respectiv limba ºi literatura modernã, pentru elevii care au urmat studiile liceale cu limba de predare limba
modernã respectivã. În ceea ce priveºte
probele specifice examenului de bacalaureat, acestea vor fi stabilite de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi sunt
anunþate elevilor la începutul primei
clase de liceu.
Absolvenþii care au promovat toate
clasele de liceu cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obþinut media 10 primesc diplomã de merit.
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liului de administraþie sunt în proportie de 50% reprezentanþi ai ºcolii ºi în
proporþie de 50% reprezentanþi ai
pãrinþilor, ai autoritãþilor publice locale, ai agenþilor economici etc. Preºedintele Consiliului de administraþie
este unul dintre membrii acestuia,
ales prin vot secret, pe o perioadã de
un an. Preºedintele Consiliului de administraþie poate fi oricare dintre
membrii acestuia, cu excepþia reprezentantului elevilor. Potrivit proiectului de lege, va exista ºi consiliul profesoral al unitãþii de învãþãmânt cu rol
de decizie în domeniul instructiveducativ, care va fi format din personalul didactic de predare din unitatea respectivã. Preºedintele Consiliului profesoral este directorul unitãþii de învãþãmânt.

Dispare titularizarea

Un nou consiliu de
administraþie
Consiliul de administraþie este organ
colegial de conducere al unitãþii de
învãþãmânt preuniversitar care are
personalitate juridicã. Membrii consi-

Noua lege vine sã reglementeze ºi modul de angajare a personalului didactic.
În învãþãmântul preuniversitar de stat,
particular ºi confesional, posturile didactice se ocupã prin concurs organizat
la nivelul unitãþii de învãþãmânt sau al
unui grup de unitãþi de învãþãmânt,
conform unei metodologii elaborate de
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii. Astfel,
nu se mai aduce vorba de concursul naþional de titularizare, iar personalul didactic nu va mai fi angajat al învãþãmântului, ci doar al ºcolii în care îºi desfãºoarã activitatea. Drepturile ºi îndatoririle personalului din învãþãmântul
preuniversitar sunt reglementate în
Statutul personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar.

Finanþarea de bazã,
în funcþie de numãrul
de elevi
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii îºi va
pãstra dreptul de iniþiativã în domeniul

DOSAR
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O nouã structurã
a învãþãmântului preuniversitar
Dacã proiectul de lege al învãþãmântului va trece în forma prezentatã
de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii (MEdC) structura învãþãmântului
preuniversitar se va schimba major. Astfel, potrivit reprezentanþilor MEdC,
sistemul de învãþãmânt preuniversitar va cuprinde urmãtoarele niveluri:
a) educaþia timpurie
b) învãþãmântul preºcolar, care cuprinde grupa micã, grupa mijlocie, grupa
mare;
c) învãþãmântul primar, care cuprinde clasa pregãtitoare ºi clasele I-V;
d) învãþãmântul secundar, care cuprinde:
1. învãþãmântul secundar inferior: gimnaziu,
care cuprinde clasele VI-IX:
2. învãþãmântul secundar superior:
 învãþãmânt profesional – clasele X-XI/XII
 învãþãmânt liceal – clasele X-XII/XIII
e) învãþãmântul terþiar non-universitar, care cuprinde învãþãmântul postliceal;
(3) Învãþãmântul primar ºi secundar inferior constituie învãþãmântul obligatoriu.
(4) Formele de organizare a învãþãmântului preuniversitar sunt: învãþãmânt de
zi, seral, cu frecvenþã redusã ºi învãþãmânt la distanþã.
(5) Învãþãmântul obligatoriu se organizeazã în forma de zi. În mod
excepþional, pentru persoanele care au depãºit cu mai mult de 2 ani vârsta
clasei, învãþãmântul obligatoriu se poate organiza ºi în alte forme de
învãþãmânt, pe baza unei metodologii specifice, elaborate de MEdC.
politicii financiare ºi al resurselor umane din sfera educaþiei ºi colaboreazã cu
alte ministere implicate în dezvoltarea
învãþãmântului. Unitãþile de învãþãmânt preuniversitar sunt instituþii publice, a cãror finanþare este asiguratã

prin bugetul local ºi din venituri proprii,
în conformitate cu prevederile legii finanþelor publice locale.
Finanþarea unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar de stat va cuprinde: finanþarea de bazã, finanþarea comple-

mentarã ºi finanþarea compensatorie.
Finanþarea de bazã va asigura fonduri al
cãror volum este determinat de numãrul de elevi/preºcolari ºi costul/elev necesar desfãºurãrii în condiþii normale a
procesului de învãþãmânt pentru fiecare nivel, filierã ºi profil. Finanþarea de
bazã va cuprinde urmãtoarele categorii
de cheltuieli: cheltuielile de personal didactic, didactic auxiliar ºi nedidactic aferent desfãºurãrii în bune condiþii a procesului de învãþãmânt; cheltuielile pentru perfecþionarea personalului didactic; cheltuielile pentru procurarea manualelor ºcolare acordate în mod gratuit elevilor din învãþãmântul preuniversitar obligatoriu; dotãrile cu mijloace de învãþãmânt de natura obiectelor
de inventar; cheltuielile materiale ºi
pentru servicii curente; cheltuielile pentru asigurarea unor facilitãþi de transport pe calea feratã acordate elevilor ºi
cadrelor didactice.
Trebuie spus cã alocarea fondurilor
pentru finanþarea de bazã a unitãþii de
învãþãmânt se face pe baza unei formule de finanþare, care ia în considerare numãrul de elevi din unitatea de
învãþãmânt, costul standard pe elev/
preºcolar ºi de factorii dependenþi de
densitatea elevilor în zonã, severitatea
dezavantajelor ºi de alþi factori.
Noua lege prevede ºi alocare a minimum 6% din PIB pentru învãþãmânt.

JURIDIC

10

{coala româneascq  februarie 2007

FEN se judecã la CEDO cu statul român
SCURT ISTORIC:
În România, personalul didactic de
predare ºi cel auxiliar sunt salarizate
prin Legea 128/1997 ºi Contractul colectiv de muncã unic la nivel de ramurã
învãþãmânt. Acestea stabilesc drepturile salariale ºi modul în care acestea
sunt calculate la aplicarea în salariu.
Întrucât de la publicarea Legii 128/1997
salariile nu au fost niciodatã corect calculate, o serie de unitãþi au deschis acþiuni în instanþã, recuperându-ºi o parte
din drepturile salariale.
Având în vedere faptul cã acest calcul
greºit se datora unor erori rezultate din
aplicarea legii la nivelul întregului sistem de învãþãmânt, pe cale de consecinþã ºi prejudiciul exista la nivelul
întregului sistem de învãþãmânt.
Astfel cã, în baza dreptului de acces la

justiþie în ianuarie 2005 am adresat
Tribunalului Bucureºti o cerere de
chemare în judecatã a tuturor instituþiilor publice care erau implicate în
finanþarea instituþiilor de învãþãmânt,
stabilirea procedurilor de calcul al
salariilor ºi plata lor: Guvernul României, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii,
Ministerul Finanþelor Publice, Consiliile
Judeþene ºi Inspectoratele ºcolare din
judeþele în care federaþia noastrã are
membri de sindicat. Prin aceasta am
solicitat instanþei obligarea tuturor
instituþiilor chemate în judecatã la
repararea prejudiciului salarial creat
salariaþilor din sistemul de învãþãmânt,
membri ai federaþiei noastre, prin calculul greºit al salariilor pentru ultimii trei
ani (perioada maximã pentru care
legea permite despãgubirea).

În mod concret, pentru fiecare salariat
prejudiciat, ulterior admiterii acþiunii
astfel iniþiate, urmau sã se calculeze, în
mod individual, drepturile salariale în
raport cu actele normative în vigoare,
în succesiunea lor temporalã, rezultând
ceea ce i se cuvine fiecãruia, aplicându-se ºi actualizarea în raport cu rata inflaþiei pânã la data plãþii efective.
Însã, la fiecare termen, instanþa s-a dovedit fãþiº adversarul cauzei noastre,
refuzând, sub diferite scuze judecarea
cauzei prin numeroase amânãri nejustificate.
Întrucât aceastã instanþã refuza sã se
învesteascã material, am gãsit ca artificiu juridic sã ne adresãm ºi Curþii de
Apel Bucureºti, cu o cerere identicã,
pentru ca aceasta sã se declare necompetentã ºi sã trimitã astfel dosarul la

Tribunalul Bucureºti, pentru a evita o
nouã tergiversare a cauzei creatã de
magistraþi.
La 27 aprilie 2005, adresãm Curþii de
Apel Bucureºti o cerere de chemare în
judecatã absolut identicã celei iniþial
introdusã la Tribunal, care s-a înregistrat în dosarul cu nr. 1824/2005. Prin
aceasta am solicitat aceleaºi drepturi
(cererea fiind identicã) ca ºi în cererea
iniþial introdusã la Tribunal, respectiv
obligarea tuturor instituþiilor chemate
în judecatã la repararea prejudiciului
salarial creat salariaþilor din sistemul de
învãþãmânt prin calculul greºit al salariilor. Ca ºi în acþiunea iniþialã, pentru
fiecare salariat prejudiciat, ulterior
admiterii acþiunii astfel iniþiate, urma sã
se calculeze, în mod individual, drepturile salariale în raport de actele normative în vigoare în succesiunea lor
temporalã, rezultând ceea ce i se cuvine
fiecãruia, aplicându-se ºi actualizarea în
raport de rata inflaþiei pânã la data plãþii efective.
Cum era de aºteptat, Curtea de Apel ºi-a
declinat competenþa materialã în favoarea Tribunalului Bucureºti, unde se constituie dosarul nr. 44629/2005. Pe rolul
aceleiaºi instanþe apar astfel douã dosare identice faþã de care, în mod absolut
abuziv ºi ilegal, aºa cum veþi vedea în
cele ce urmeazã, magistraþii s-au pronunþat împotriva conexãrii lor.

þie discutatã, excepþia calitãþii procesuale active a Federaþiei Educaþiei Naþionale. Desigur, Federaþia Educaþiei Naþionale a solicitat respingerea excepþiei lipsei
calitãþii procesuale active, arãtând
instanþei toate dispoziþiile legale care
conferã organizaþiei calitate procesualã
activã. Am arãtat în acest sens urmãtoarele:

CAUZA ÎN FOND

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 10 RON/zi;
 asigurare pentru îmbolnãvire gravã standard cu o despãgubire de 1.000 RON – 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 2.000 RON.
|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

Dosar nr. 44629/2005, Tribunalul
Bucureºti secþia a VIII-a pentru conflicte
de muncã primeºte termen pentru
4 decembrie. Acest termen se amânã
pentru a da pãrþilor posibilitatea luãrii
la cunoºtinþã de întâmpinãrile depuse.
16 decembrie, alt termen de judecatã la
care procedurã de citare incompletã,
astfel cã instanþa acordã termen pentru
27 ian. 2006. Faþã de acest termen, care
încãlca dispoziþiile referitoare la caracterul urgent al cauzelor –litigii de muncã pentru care legiuitorul a stabilit termene mai mici de 15 zile – am formulat
cerere de preschimbare a termenului
de judecatã (art. 153 alin. 3 Cod de procedurã civilã) într-un termen rezonabil,
aºa cum este definit de Constituþia României în art. 21.
Cererea de preschimbare primeºte termen pentru data de 6 ian. 2006, însã
din nou procedura de citare a fost incompletã, astfel cã acesta s-a amânat
pentru termenul din 27 ian. 2006, termen pentru care instanþa pune în vederea pãrþilor sã-ºi numeascã un singur
reprezentant, un curator special, pentru a scurta o procedurã complicatã.
La 27 ianuarie 2006 avem un nou termen de judecatã, când instanþa pune în
discuþia pãrþilor excepþia litispendenþei
acestui dosar cu dosarul identic, aflat
chiar pe roul aceleiaºi instanþe (Tribunalul Bucureºti, Secþia a VIII-a, doar cã
la alt complet) mai vechi învestit. În
mod nejustificat ºi ilegal, instanþa respinge aceastã excepþie ºi ca urmare judecata continuã, iar instanþa numeºte
pentru pãrþi un curator special ºi acordã
termen 24 feb. 2006 pentru continuarea judecãþii.
La termenul din 24 feb. 2006 procedura
de citare este completã astfel cã instanþa
deschide dezbaterile pe excepþiile procesuale invocate de pãrþi. Prima excep-

 Decretul nr. 31/30 ian. 1954, modifi-

catã prin Legea nr. 4/1956 art. 33 alin. 1
– cã „persoanele juridice care sunt supuse înregistrãrii au capacitatea de a avea
drepturi ºi obligaþii de la data înregistrãrii lor“, art. 34 alin. 1 – cã „Persoana juridicã nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit
prin lege, actul de înfiinþare sau statut“.
 Constituþia României, art. 9 („sindicatele, patronatele ºi asociaþiile profesionale se constituie ºi îºi desfãºoarã activitatea potrivit statutelor lor, în condiþiile
legii. Ele contribuie la apãrarea drepturilor ºi la promovarea intereselor profesionale, economice ºi sociale ale membrilor lor“) ºi art. 41 alin. 2 (Salariaþii au
dreptul la mãsuri de protecþie socialã...)
 Legea nr. 54/2003 prin art. 1, art. 27
ºi 28 alin. 1 stabileºte cã sindicatele
„...apãrã drepturile membrilor lor, ce
decurg din legislaþia muncii, statutele
funcþionarilor publici, contractele colective de muncã, contractele individuale
de muncã, ..., în faþa instanþelor judecãtoreºti, ..., prin apãrãtori proprii sau
aleºi“ ºi art. 28 alin. 2 „în exercitarea
atribuþiilor de la alin. 1 organizaþiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice
acþiune prevãzutã de lege, inclusiv de a
formula acþiune în justiþie în numele
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membrilor lor, fãrã a avea nevoie de un
mandat expres din partea celor în cauzã. Acþiunea nu va putea fi introdusã
sau continuatã de organizaþia sindicalã
dacã cel în cauzã se opune sau renunþã
la judecatã“)
 Legea 169/1999, art. 67 lit. b – (sunt
conflicte de drepturi urmãtoarele: a)
conflicte în legãturã cu încheierea, exercitarea, modificarea, suspendarea ºi încetarea contractului individual de muncã, b) conflicte în legãturã cu executarea
Contractelor Colective de muncã).

cale tocmai pentru a-ºi putea împlini
scopul pentru care sunt astfel constituite (art. 28 din Legea 54/2003: sindicatele „...apãrã drepturile membrilor
lor, ce decurg din legislaþia muncii, statutele funcþionarilor publici, contractele colective de muncã, contractele individuale de muncã, ..., în faþa instanþelor judecãtoreºti,. .., prin apãrãtori proprii sau aleºi“ ºi alin. 2: „în exercitarea
atribuþiilor de la alin. 1 organizaþiile
sindicale au dreptul de a întreprinde
orice acþiune prevãzutã de lege, inclusiv

JURIDIC
torul este în drept sã le cearã acestora sã
prezinte explicaþii, oral sau în scris, precum ºi sã punã în dezbatarea lor orice
împrejurãri de fapt sau de drept, chiar
dacã nu sunt menþionate în cerere sau
în întâmpinare. Art. 129 alin. 5: „judecãtorii au datoria sã stãruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice
greºealã privind aflarea adevãrului în
cauzã, pe baza stabilirii faptelor ºi prin
aplicarea corectã a legii, în scopul pronunþãrii unei hotãrâri temeinice ºi
legale. Ei vor putea ordona adminis-
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Sentinþei Civile nr. 989/2006, la 28
martie 2006 am formulat recurs la
Curtea de Apel Bucureºti împotriva hotãrârii astfel pronunþatã.
Recursul primeºte numãrul de dosar
44629/3/2005, având ca termen de judecatã data de 11 aprilie 2006; acesta a
fost amânat pentru comunicarea actelor cãtre pãrþi.
La 22 iunie 2006 avem un nou termen
de judecatã la care instanþa deschide
dezbaterile ºi pune în discuþia pãrþilor
motivele de recurs. Federaþia Educaþiei
Naþionale, prin cei doi apãrãtori, a pledat punctual fiecare dispoziþie legalã
încãlcatã, arãtând, prin comparaþie, textele legale aplicabile.
Instanþa de judecatã a amânat pronunþarea hotãrârii pentru data de 29
iunie 2006, când hotãrãºte asupra cauzei prin Decizia Civilã nr. 2363/R/2006.
Instanþa respinge recursul ca nefondat,
motivând urmãtoarele: „Din interpretarea acestor dispoziþii legale rezultã cã
reclamanta Federaþia Educaþiei Naþionale nu are exerciþiul dreptului de chemare în judecatã, pentru valorificarea
drepturilor ºi intereselor membrilor de
sindicat, în lipsa unui mandat din partea acestora“.
Dacã raportãm aceastã reþinere a
instanþei la toate temeiurile de drept
invocate mai sus, lesne poate fi observat caracterul ilegal ºi abuziv al hotãrârii pronunþate.

CONTESTAÞIA
ÎN ANULARE
Împotriva Deciziei Civile nr. 2363/
R/2006 am formulat contestaþie în anulare. Contestaþia a fost înregsitratã la
Curtea de Apel Bucureºti sub nr.
6878/2/2006.

 Codul Muncii art. 282 lit. c care stabileºte cã pot fi pãrþi în conflictele de muncã ºi sindicatele.
 Statutul Federaþiei Educaþiei Naþionale art. III Secþiunea 3, art. IV, Secþiunea
12 lit. d.
Pârâþii au solicitat admiterea excepþiei,
iar instanþa, deliberând, a admis excepþia lipsei calitãþii procesuale active a Federaþiei Educaþiei Naþionale, pronunþând astfel Sentinþa Civilã nr. 989/
2006. În ciuda tuturor dispoziþiilor legale care ne legitimau în cauzã, expuse
mai sus, instanþa a motivat aceastã decizie prin faptul cã Federaþia Educaþiei
Naþionale nu are calitatea sã-i reprezinte pe membrii sãi decât la cererea acestora, însoþitã de tabele nominale cu
membrii de sindicat care mandateazã
sindicatul sã-i reprezinte în justiþie.
Faþã de motivul respingerii acþiunii
noastre, „nedovedirea calitãþii de reprezentant“, în completarea celor de mai
sus, facem urmãtoarele argumentãri:
Raportat la dispoziþiile legale referitoare la persoanele juridice în general ºi
la sindicate în particular, la protecþie socialã ºi la contractul colectiv de muncã,
apreciem ca nenecesarã ºi netemeinicã
aceastã dovedire; legea conferã calitate
procesualã activã organizaþiilor sindi-

de a formula acþiune în justiþie în numele membrilor lor, fãrã a avea nevoie de
un mandat expres din partea celor în
cauzã. Acþiunea nu va putea fi introdusã
sau continuatã de organizaþia sindicalã
dacã cel în cauzã se opune sau renunþã
la judecatã). Observãm cã eventualul
mandat prevãzut de acest articol se
referã cel mult la o dovadã cerutã numai în cazul în care membrii de sindicat
s-ar opune acþiunii. În niciun caz art. 28
din Legea 54/2003 nu condiþioneazã
calitatea procesualã a sindicatului de
prezentarea vreunui mandat. Însã, dacã
totuºi instanþa ne-ar fi pus în vedere ºi
ar fi apreciat cu adevãrat necesitatea
dovedirii calitãþii de reprezentant prin
depunerea de tabele nominale privind
acordul membrilor de sindicat asupra
acþiunii, nu ne-am fi opus. Principiul
disponibilitãþii judecãtorului este garantat, iar intenþia noastrã era de a
restabili drepturile salariaþilor membri
de sindicat.
Dacã instanþa s-ar fi conformat dispoziþiilor de procedurã civilã nu ne-am fi
aflat în aceastã situaþie. Arãtãm în acest
sens: art. 129 alin. 4 spune cã: cu privire
la situaþia de fapt ºi motivarea în drept
pe care pãrþile le invocã în susþinerea
pretenþiilor ºi apãrãrilor lor, judecã-

trarea probelor pe care le considerã
necesare, chiar dacã pãrþile se împotrivesc“), art. 132 alin. 1 (la prima zi de înfãþiºare instanþa va putea da reclamantului un termen pentru întregirea sau
modificarea cererii, precum ºi ptr. a propune noi dovezi...) coroborat cu art. 134
(definiþia primei zile de înfãþiºare).
Faþã de toate acestea, în condiþiile în
care dovedirea calitãþii de reprezentant
nu ne-a fost pusã în vedere, ci a fost
creatã ca o motivaþie artificialã a respingerii acþiunii, ulterioarã dezbaterilor,
pentru alte motive decât cele legale, am
apreciat acest argument ca un motiv ilegal, neîntemeiat ºi mai ales neprofesionist.

CAUZA ÎN RECURS
Având în vedere toate acestea, raportat
la motivarea instanþei din dispozitivul

La de 30 noiembrie 2006, fãrã citarea
pãrþilor, Curtea de Apel Bucureºti s-a
pronunþat asupra contestaþiei în anulare, apreciind în sensul respingerii
acesteia. Soluþia pronunþatã ºi procedura de soluþionare a constestaþiei în anulare a confirmat abuzul de drept exercitat de statul român prin magistraþii sãi
Contestaþia în anulare a fost judecatã ºi
soluþionatã de acelaºi complet care a
judecat ºi soluþionat recursul împotriva
cãruia era introdusã contestaþia în anulare.
Faþã de acest aspect, apreciind cã, în
mod indubitabil, ne aflãm în situaþia
prevãzutã expres de art. 27 pct. 7 CPCiv,
respectiv în situaþia în care cei trei
judecãtori – Dobraniºte Liviu Cornel,
Ion Eugenia ºi Udrea Elena Luissa – îºi
spuseserã deja pãrerea cu privire la
cauzã prin soluþionarea recursului, ast-

fel încât o cale de atac la acest recurs nu
putea fi soluþionatã de aceiaºi judecãtori. La termenul din data de 26
octombrie 2006 am adus acest fapt la
cunoºtinþa completului de judecatã ºi
am întrebat dacã înþeleg sã se abþinã.
Prin preºedintele sãu Dobraniºte Liviu
Cornel, completul a considerat cã nu se
aflã în situaþia prevãzutã de art. 25, nefiind el completul care a pronunþat
decizia civilã împotriva cãreia se formulase calea de atac pe care erau însãrcinaþi acum sã o soluþioneze. Din acest
motiv am formulat cerere de recuzare a
celor trei magistraþi, în parte. Prin
aceasta, instanþei de soluþionare a
cererii de recuzare i s-a precizat în mod
punctual faptul cã toþi judecãtorii
recuzaþi ºi-au spus deja pãrerea cu
privire la cauzã atunci când au judecat ºi
pronunþat Decizia Civilã nr. 42363/R
/2006, astfel încât ei nu mai pot lua
parte la judecarea unei cãi de atac chiar
împotriva unei decizii pronunþate de ei.
În susþinerea cererii am arãtat cã este de
minimã logicã juridicã faptul cã judecãtorii care s-au pronunþat deja într-o cauzã, chiar în sensul respingerii cauzei, nu
mai pot participa la reanalizarea cauzei
ºi în calea de atac.
Am arãtat cã, din contrã, calea de atac
prin contestaþia în anulare vizeazã tocmai reanalizarea cauzei sub aspectele
invocate împotriva Deciziei civile nr. 4.
2363/R/2006, nefiind utilã, obiectivã ºi
legalã situaþia în care contestaþia este
analizatã ºi soluþionatã ºi de persoana
care a respins-o deja.
Contestaþia în anulare vizeazã tocmai
contestarea modului în care judecãtorii
au înþeles sã soluþioneze cauza, în raport de obiectul cauzei ºi dispoziþiile
legale aplicabile acestuia. Cum putem
crede cã soluþia din contestaþia în anulare ar fi putut fi alta decât cea datã deja
în recurs, atâta timp cât cauza era
soluþionatã de aceiaºi judecãtori? Doar
acelaºi complet nu ºi-ar fi contrazis
soluþia pronunþatã în recurs. ªi atunci,
intervine întrebarea logicã, chiar retoricã, ce rost mai avea judecarea acestei
contestaþii în anulare? Ce rost mai au
dispoziþiile Codului de procedurã civilã
ºi ale Constituþiei dacã înºiºi judecãtorii
nu le iau în seamã? Unde mai apare
„dreptul la un proces echitabil“?
În acest context, deºi nu era nici o îndoialã cã cei trei judecãtori recuzaþi îºi
spuseserã deja pãrerea cu privire la
pricina noastrã, instanþa de soluþionare
a cererii de recuzare a apreciat în încheierea din 26 oct. 2006 cã nu pot fi reþinute susþinerile petentei în sensul cã
acel complet ºi-a spus pãrerea cu privire
la pricinã.
Acesta este un abuz de drept ºi de poziþie, pe care cei ºase judecãtori (dintre
care trei magistraþi sunt cei care nu s-au
abþinut ºi ceilalþi trei magistraþi care au
respins cererea de recuzare) ºi l-au permis faþã de cei 50.000 de salariaþi reprezentaþi în cauzã de reclamanta Federaþia Educaþiei Naþionale. Pentru cã l-am
gãsit ca un abuz grosolan, am solicitat
Consiliului Superior al Magistraturii sã
analizeze cauza sub aspectul deontologiei profesionale ºi sã dispunã în consecinþã.
Contestaþia în anulare a fost judecatã ºi
soluþionatã fãrã citarea legalã a pãrþilor
ºi în absenþa lor.
Ca urmare a respingerii cererii de recuzare, cauza a fost repusã pe rol, însã Federaþia Educaþiei Naþionale nu a mai
fost citatã pentru un alt termen. Altfel
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spus, contestaþia în anulare s-a judecat
fãrã ca pãrþile sã fie legal citate.
Dupã câtva timp, vãzând cã nu primim
niciun semn din partea Curþii de Apel
faþã de cauza noastrã, consultând condica de ºedinþã, aflãm cã, de fapt, aceasta
se ºi încheiase, întâmplãtor în sensul
respingerii constaþiei. Întrucât cererea
de recuzare se judecã fãrã citarea prãþilor, deci fãrã ca acestea sã aibã cunoºtinþã de soluþia ºi de urmãtorul termen,
este obligatorie procedura citãrii pãrþilor. În cazul nostru aceastã procedurã nu
a fost efectuatã astfel încât contestaþia în
anulare s-a judecat în lipsa noastrã.
Sub aspectul intenþiei de a-ºi ascunde
practica vinovatã este de „înþeles“ continuarea procesului fãrã citarea noastrã. Sub aspect legal ºi moral acesta a
fost o agravantã la tot ceea ce s-a petrecut pânã la acel moment ºi o dovadã
elocventã a poziþiei abuzive ºi ilegale a
celor în cauzã.
Soluþia pronunaþã în contestaþia în anulare confirmã abuzul împotriva legii ºi a
Federaþiei Educaþiei Naþionale sãvârºit
prin încãlcarea flagrantã a legii ºi a dispoziþiilor care ne legitimau în cauza
noastrã.
Abuzând de puterea de dispoziþie ºi de
caracterul irevocabil al deciziilor civile,
la soluþionarea contestaþiei în anulare
magistraþii români au ignorat cu orice
preþ orice dispoziþie legalã care ne-ar fi
legitimat în cauza noastrã (enumerate
la începutul prezentei). Practic, cunoscând caracterul irevocabil al hotãrârilor de recurs, atât completul de recurs, cât ºi completul din constestaþia în
anulare (acelaºi din recurs), ne-a respins cauza fãrã ca, cel puþin, sã-ºi punã
problema dispoziþiilor legale invocate
de noi.
Prin limitarea la anumite motive de
exercitare a cãilor de atac, expres statuate prin procedura civilã, noþiunea, sensul ºi scopul recursului ºi a contestaþiei
în anulare sunt golite de conþinut, ceea
ce conduce la situaþia imposibilitãþii
exercitãrii unui recurs efectiv. Prin
aceastã situaþie, statul se „asigurã“ cã, în
anumite cauze, sentinþa sã poatã fi una
favorabilã lui.
În acest context, indiferent de susþinerea ºi apãrarea noastrã, dacã un complet de recurs nu vrea sã admitã cauza,
pentru alte motive decât cele legale, o
poate face foarte uºor, întrucât oricum
hotãrârea sa este irevocabilã, iar admiterea cãii extraordinare de atac (contestaþia în anulare de exemplu) este condiþionatã de motive limitative de exercitare care, întâmplãtor, nu se pot întruni
niciodatã atunci când pârât este statul
român.

CURTEA EUROPEANÃ A
DREPTURILOR OMULUI
În prezenta situaþie, ulterior recursului
ºi separat constestaþiei în anulare, în
baza art. 6, art. 11 ºi art. 13 din Convenþia Europeanã a Drepturilor
Omului, am apreciat cã suntem în drept
sã formulãm o cerere la Curtea Europeanã a Drepturilor Omului pentru ca
aceasta sã verifice dacã, la soluþionarea
cauzei expuse, statul român s-a conformat normelor de drept aplicabile.
Cererea noastrã este înregsitratã la
CEDO în data de 28.11.2006 ºi primeºte
numãrul de dosar 49843/06.
Am întemeiat cererea noastrã pe urmãtoarele argumente de fapt ºi de drept:
 Conform art. 6 paragraf 1 din Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului
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Clãdirea Curþii Europene a Drepturilor Omului

„orice persoanã are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public ºi
într-un termen rezonabil a cauzei sale,
de cãtre o instanþã independentã ºi
imparþialã instituitã de lege...“.
Instanþele naþionale ºi-au dovedit atitudinea pãrtinitoare ºi intenþia explicitã
de a favoriza una dintre pãrþi, în cazul
nostru statul român, prin autoritãþile
publice chemate în judecatã.
Instanþele naþionale nu au procedat ca
instanþe independente ºi imparþiale,
afectând astfel în mod direct ºi irevocabil sentinþa pronunþatã, condamnând
prin aceasta 42.502 salariaþi la nerepararea prejudiciului salarial.
 Conform art. 11 paragraf 1 din Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului
„orice persoanã are dreptul la libertatea
de întrunire paºnicã ºi la libertatea de
asociere, inclusiv dreptul de a constitui
cu alþii sindicate ºi de a se afilia la sindicate pentru apãrarea intereselor sale.“
Paragraf 2: „exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care, prevãzute de
lege, constituie mãsuri necesare, ...“.
Aºadar, pentru apãrarea intereselor lor,
salariaþii se pot constitui în sindicate.
Sindicatele, reglementate prin Constituþie ºi prin Legea specialã nr. 54/2003,
acþionezã conform scopului pentru care
s-au constituit, atestat în Statutul organizaþiei, aprobat judecãtoresc, el fiind o
reprezentare a drepturilor ºi intereselor
socio-profesionale ale membrilor sãi.
Tocmai pentru cã ar fi aproape imposibil ºi complet inutil, într-un stat de drept
salariaþii nu se mai adreseazã individual pentru reglementarea drepturilor
lor colective. Pentru aceasta au fost constituite sindicatele, ca „voce“ a salariaþilor. Ca persoane juridice, sindicatele
au drepturi ºi obligaþii.
Federaþia Educaþiei Naþionale este unul
dintre aceste sindicate, cu reprezentativitate atestatã la nivel naþional, la nivel de ramurã învãþãmânt. În virtutea
formei de organizare, raportat la obligaþiile faþã de membrii sãi, Federaþia
Educaþiei Naþionale a demarat acþiune
judecãtoreascã pentru restabilirea
drepturilor membrilor sãi.
 Conform art. 13 din Convenþia
Europeanã a Drepturilor Omului „Orice
persoanã, ale cãrei drepturi ºi libertãþi
recunoscute de prezenta convenþie au
fost încãlcate, are dreptul sã se adreseze
efectiv unei instanþe naþionale, chiar ºi
atunci când încãlcarea s-ar datora unor
persoane care au acþionat în exercitarea
atribuþiilor lor oficiale“.

În contextul celor descrise mai sus, în
urma pronunþãrii instanþei de fond în
sensul respingerii cauzei noastre, ne-am
adresat instanþei de recurs, cu cererea
de a cerceta cauza sub toate aspectele
legale referitoare la sindicate, la persoane juridice, la drepturi colective, la
noþiunea de calitate procesualã.

Revista „Scoala

În mod cert recursul nostru nu a fost
unul efectiv întrucât magistraþii din
recurs nu au cercetat cauza sub niciunul dintre aspectele de ilegalitate
sesizate de noi prin cerere de recurs, ci
din contrã au continuat atitudinea pãrtinitoare ºi neechitabilã a instanþei de
fond. Dacã instanþa de recurs, la jude-

carea cauzei, ar fi avut în vedere mãcar
una dintre toate dispoziþiile legale
invocate, cu siguranþã soluþia pronunþatã ar fi fost cu totul alta. Mai mult
decât atât, dacã instanþa de recurs, ca ºi
cea de fond, aprecia necesarã dovedirea calitãþii de reprezentant prin
depunerea de tabele, de ce nu ne-a pus
în vedere acest lucru? Pentru cã recursul nu a fost unul efectiv ºi pentru cã
ºi instanþa de recurs a avut aceeaºi grijã
ca ºi cea de fond: împiedicarea rectificãrii bugetare ºi înlãturarea eventualului precedent.
Pentru toate acestea, am solicitat
CEDO sã analizeze cauza sub aspectul
constatãrii ºi garantãrii calitãþii procesuale active a organizaþiei, aºa cum
aceasta este definitã de dispoziþii legale în materie ºi ca urmare a admiterii punctului 1 al prezentei în temeiul art. 41 din Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului, sã încuviinþeze ºi reparaþia echitabilã faþã de
membri de sindicat în parte ºi reparaþia echitabilã faþã de Federaþia Educaþiei Naþionale.
La acest moment ne aflãm în corespondenþã cu Curtea, în vederea informãrii
cu privire la deciziile ulterioare înregistrãrii cererii la CEDO.

romaneasca“

www.scoalaromaneasca.ro
NOUTÃÞI ÎN FIECARE ZI
În plus, venim în ajutorul cititorilor
cu cinci adrese de email unde fiecare
poate sã-ºi spunã pãsurile
ºi sã contribuie în acest fel la dezvoltarea
învãþãmântului românesc.
sindicat @scoalaromaneasca.ro
nu ezitaþi sã ne scrieþi despre orice problemã legatã de sindicat;
paparazzi@scoalaromaneasca.ro
trimiteþi poze din ºcoli ºi noi le vom publica, deveniþi fotoreporteri ºi
prindeþi instantaneele cele mai bune;
reforma@scoalaromaneasca.ro
aveþi ceva de spus, o propunere pentru reformarea educaþiei
româneºti, aici ne puteþi scrie. Ideile interesante îºi vor gãsi loc în
revistã;
juridic@scoalaromaneasca.ro
suntem aici sã te ajutãm, nu ezita sã dai un email;
corupþie@scoalaromaneasca.ro
te-ai lovit de corupþia din învãþãmânt, noi te ajutãm sã-i dai în vileag
pe cei care distrug educaþia.

X

{coala româneascq  februarie 2007

ªCOALA INTERNAÞIONALÃ

13

„Made in USA“

Violenþa în ºcolile publice americane
La 20 aprilie 1999, doi elevi de la liceul Columbine (Littleton,
Colorado) au intrat în ºcoalã cu genþi burduºite cu arme ºi au
deschis focul la întâmplare. În masacru au murit 13 persoane.
Bãieþii au murit ºi ei. Prin sinucidere. Totul s-a petrecut foarte
repede. O lume întreagã a rãmas stupefiatã.
Plecând de la acest tragic eveniment, regizorul Gus van Sant a fãcut un film
(Elephant) al cãrui titlu derivã din zicala
cã imensele probleme sunt (in)vizibile,
dar ºi din proverbul indian cu orbii care
pipãie pe bucãþi un elefant ºi spun cã, de
fapt, e altceva. ªarpe sau copac, elefantul rãmâne în ansamblul lui o problemã. La fel ca violenþa din ºcolile ºi liceele publice americane. În ciuda mãsurilor tot mai drastice care transformã o
mare parte din ºcoli în adevãrate cazemate, efectele se vãd prea puþin fiindcã
mãcelurile în aceste spaþii se petrec periodic. Un mecanism diabolic regleazã o
ruletã ruseascã sângeroasã sã se
opreascã din când în când în perimetrele ºcolare. Nu se ºtie niciodatã unde
va lovi, dar este cert cã va lovi. De fapt,
ca orice crimã (vorbim aici de omucidere), simplul fapt al existenþei ei aratã cã
ea nu apare decât în momentul în care
toate celelalte soluþii la problema violenþei sociale sunt epuizate.

laºi subiect („Bowling for Columbine“),
camera acompaniazã traiectoriile personajelor, conversaþiile lor de zi cu zi.

lent al actorilor (liceeni ºi ei) prin interiorul ºcolii, în cea mai mare parte a timpului. Drumurile lor lungi (ca ºi cum liceul ar fi un spaþiu imens, fiecare pas
apropiind momentul fatal) sunt întretãiate. Alegând sã povesteascã pe capitolaºe purtând ca titlu numele eroilor,
cineastul reia totul de fiecare datã din
perspectiva eroului respectiv, dar o face
cu eleganþã ºi neordonat. Din hazardul
acestor întâlniri ºi întretãieri, el vrea sã

21 martie 2005 – Jeff Weise de la liceul Red Lake ºi-a ucis bunicii, apoi s-a
dus la ºcoalã ºi a mai ucis ºapte oameni, dupã care s-a sinucis.
5 martie 2001 – un bãiat de doar 15 ani ºi-a ucis doi colegi ºi a rãnit alþi 13
la liceul Santana din California. Judecãtorul a decis ca adolescentul sã fie
judecat ca adult ºi a fost acuzat de douã crime ºi de alte 26 de infracþiuni.
29 februarie 2000 – un copil de doar ºase ani ºi-a împuºcat colegul de
aceeaºi vârstã, la ºcoala elementarã Buell din Mount Morris Township,
Michigan. Din cauza vârstei sale, bãiatul nu a fost acuzat, însã unchiul sãu,
de 19 ani, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru cã a þinut arma
la îndemâna copilului.
19 noiembrie 1999 – o fatã de doar 13 ani a fost împuºcatã în cap la o
ºcoalã din Deming ºi a murit a doua zi. Cel care a împuºcat-o, un copil de 12
ani, ºi-a recunoscut fapta ºi a fost condamnat la peste doi ani într-o ºcoalã
de corecþie.
20 aprilie 1999 – doi elevi de la liceul Columbine din Littleton, Colorado,
au ucis 12 copii, un profesor ºi au rãnit 23 de persoane, dupã care s-au sinucis.
21 mai 1998 – doi adolescenþi au fost asasinaþi ºi alte 20 de persoane au
fost rãnite dupã ce un bãiat a deschis focul în liceul din Springfield, Oregon.
Înainte sã ajungã la ºcoalã, Kip Kinkel, de 17 ani, îºi asasinase pãrinþii. El a
fost condamnat la aproape 112 ani de închisoare.
19 mai 1998 – cu doar trei zile înainte de absolvire, elevul eminent Jacob
Davis, de 18 ani, a deschis focul în liceul sãu din Fayetteville, Tennesse,
ucigându-ºi un coleg care se întâlnea cu fosta sa iubitã. Davis a fost condamnat la închisoare pe viaþã.

Radiografia
ultimelor clipe
E rar, ºi chiar extrem de rar, sã asistãm
la un film care sã prezinte simultan o
profundã complexitate conceptualã ºi
de intenþie arãtate printr-o tehnicã
aproape elementarã. În versiunea sa
asupra evenimentului, Gus Van Sant urmãreºte câþiva elevi ai unui liceu american, într-o mizanscenã în acelaºi timp
fluidã ºi repetitivã, care sugereazã, fãrã
a le sublinia, indiciile unei stãri de crizã
adolescentinã. Pe un teren de sport, elevii se antreneazã pentru fotbal american, o fatã care nu se simte bine în propria-i piele traverseazã cadrul, un bãiat
îºi pune un tricou roºu, parcurge culoarele ºcolii ºi se întâlneºte cu prietena lui.
Ei se numesc John, Elias, Michelle,
Carrie... Lungi planuri-secvenþã urmãresc personajele de-a lungul culoarelor,
la cantinã, în atelierul foto sau în sala de
curs. Regizorul creeazã un puzzle de scene care se suprapun ºi se intersecteazã,
jucându-se cu culorile ºi cu ralenti-urile
sau cu fragmente din „Sonata Lunii“.
Nici documentaristã, nici manipulatoare, aºa cum face Michael Moore cu ace-

Cronologie

24 aprilie 1998 – Andrew Wurst, de 15 ani, a împuºcat o profesoarã. A pledat vinovat la acuzaþia de crimã ºi va sta în închisoare între 30 ºi 60 de ani.
24 martie 1998 – doi bãieþi, de 11 ºi 13 ani, au deschis focul în ºcoala lor
din Jonesboro. Au omorât patru fetiþe ºi un profesor ºi au rãnit alte zece
persoane. Ambii bãieþi au fost condamnaþi pentru crimã.
1 decembrie 1997 – trei elevi au fost uciºi ºi alþi cinci rãniþi la Liceul Heath
din Paducah, Kentucky. Michael Carneal, în vârstã de 14 ani, a pledat la proces vinovat, însã bolnav mintal, ceea ce i-a adus o pedeapsã cu închisoarea
pe viaþã.

Însã încetul cu încetul regizorul construieºte un spaþiu mental, un loc de reflecþie pe mãsura lumii reale, pentru a
ajunge sã evoce catastrofa.

Incizie în fenomen
Gus Van Sant nu ºi-a propus, cred, explicit sã caute ºi sã gãseascã sursa rãului.
Nu a fost interesat de latura documentarã. Nu a refãcut evenimentul pentru
acest scop. Mai degrabã el a gãsit în tragedia de la Columbine materia optimã
pentru o explorare a noþiunii de timp.
El a imaginat astfel filmul ca pe un dans

ne facã sã vedem cã un moment cumplit
ca acesta are o anumitã scalã de probabilitãþi pe care se poate produce. Un pas
mai lent, o oprire mai scurtã la toaletã,
un alt traseu ar fi avut, probabil, alt deznodãmânt pentru eroul respectiv. Tot
filmul se desfãºoarã în liniºte. Pentru cã
ºtim despre ce e vorba, deznodãmântul
e deja prezent de când începe filmul.
Van Sant reuºeºte sã aprofundeze aceastã dureroasã temã ºi sã nu aibã ambiþia aproape paranoicã (vezi Michael
Moore) de a explica. De a se erija în
apostol al adevãrului suprem. El oferã o
privire de adâncime, deºi, paradoxal,
aratã gesturile de suprafaþã, vizibile ºi
mãrunte ale unor liceeni într-o zi ca oricare alta.

Analogii ºi cauze
În cazul liceului din Red Lake, unde s-a
petrecut cea mai recentã tragedie din
seria masacrelor din ºcoli (martie
2005), nefericitul individ Jeff Weise a
fost trimis în mod fals în galeria asasinilor naziºti. Chiar dacã era un admirator al lui Hitler, chiar dacã era amerindian ºi îi treceau prin minte tot soiul de
gânduri „purificatoare“ (tribul lui ar fi
trebuit sã nu permitã decât cãsãtoriile
endogame), nu aceste elemente sunt
cele care l-au fãcut sã apese pe trãgaci.

1 octombrie 1997 – Luke Woodham, de 16 ani, ºi-a înjunghiat mama, ºi-a
împuºcat doi colegi ºi a rãnit alþi ºapte oameni. A primit trei condamnãri de
închisoare pe viaþã, plus încã 140 de ani de puºcãrie.
19 februarie 1997 – un alt puºti de 16 ani, Evan Ramsey, din Bethel, Alaska,
a furat un pistol, a împuºcat un profesor ºi un elev ºi a rãnit încã douã persoane. A fost condamnat la 210 ani de închisoare.
De aceea, accentuarea, în acest caz, a
influenþei doctrinei naziste este nu o
metodã de a afla adevãrul, ci una de a-l
ascunde. De altfel, oricât de bine informat ar fi fost tânãrul de care vorbim, e
puþin probabil ca el sã fi asimilat corespunzãtor doctrina hitleristã. Lucru valabil ºi pentru cei doi asasini de la Columbine, ºi ei admiratori ai Führer-ului. Fenomenul contagiunii superficiale este
cunoscut la adolescenþi: mulþi pozeazã
în „îngeri ai morþii“ de facturã nazistã,
fãrã sã ºtie ce sunt aceºtia ºi fãrã sã aibã
vreo legãturã (în afarã, poate, de „link“urile de pe internet) cu „mitologia“ nazistã autenticã ºi ea, la rândul ei, o copie
palidã ºi nefericitã a vechii mitologii
rãzboinice germane. A spune cã aceºti
tineri au acþionat inspiraþi de vreun duh
nazist este echivalent cu „explicaþiile“
penibile date apariþiei nazismului din
personajele operelor wagneriene. Nu
mitologia germanã-nazistã este de vinã
pentru aceste masacre, ci mitologia
americanã.

Tablou local
În peste 75% dintre ºcolile din România, elevii se bat între ei, îºi jignesc profesorii, sunt daþi afarã de la ore sau sunt
loviþi de cãtre persoanele care ar fi trebuit sã-i educe. Studiul „Violenþa în
ºcoli“, fãcut de Institutul de ªtiinþe ale
Educaþiei ºi UNICEF, aratã cã actele de
violenþã se petrec mai des în licee ºi în
ºcolile de arte ºi meserii, decât în ºcolile
generale. În acest context, îºi pun amprenta gãºtile de cartier. Dacã un elev
este jignit de cãtre un coleg, a doua zi
vine cu „prietenii“ pentru a-l pune la
punct pe cel care ºi-a permis sã-i vorbeascã urât. Mai mult de jumãtate dintre elevi recunosc cã bãtãile între elevi
au loc în timpul pauzei, iar peste 30% se
bat dupã cursuri, dar tot în incinta ºcolii, fiind ajutaþi de prietenii de cartier.
Gândiþi-vã acum cam care e sistemul de
acces în ºcolile româneºti. Nu-i aºa cã se
simte mirosul de nesiguranþã în aerul
pe care-l respirãm?
Alin Bratu
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Autonomia ºi alegerea structurii de conducere, puncte divergente

Discuþiile privind legea
învãþãmântului superior, blocate
de trei sãptãmâni
La mai bine de patru luni de când Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a supus dezbaterii publice proiectul legii învãþãmântului superior (17 octombrie
2006), care a nemulþumit în foarte
mare parte lumea academicã, dialogul
cu reprezentanþii Consiliului Naþional al
Rectorilor s-a blocat. ªi nu pentru cã
aceºtia nu ar fi dorit un dialog real, ci
pentru cã discuþiile s-au blocat când s-a
ajuns la modul în care trebuie aleasã
structura de conducere a unei universitãþi. ªi cum discuþiile s-au blocat de
aproape trei sãptãmâni, probabil cã
pânã se va ajunge la o formã finalã va
mai trece ceva timp. La un asemenea
ritm, poate cã Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii îi vor trebui chiar nouã luni,
timp în care se dezvoltã ºi se naºte ºi un
copil, pentru a scoate un proiect care sã
fie acceptabil de toate pãrþile implicate
ºi sã fie trimis pentru aprobare în Parlament.

Rezoluþia CNR
Nu la foarte mult timp dupã ce proiectul
a fost supus dezbaterii publice, Consiliul Naþional al Rectorilor (CNR) s-a întâlnit într-o ºedinþã care a avut un singur punct pe ordinea de zi. S-a discutat
pe marginea proiectului, rectorii aducând o serie de amendamente. La finele
ºedinþei, CNR a elaborat o rezoluþie,
cuprinzând în linii mari toate amendamentele propuse ºi care urmau sã fie
discutate cu iniþiatorii proiectului, deci
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii. Dezbaterile rectorilor au cuprins toate capitolele proiectului, Conferinþa Naþionalã
a Rectorilor hotãrând cã trebuie sã susþinã urmãtoarele amendamente:
 Legea învãþãmântului superior este
necesarã. Ea trebuie sã fie cuprinsã
într-un pachet de legi împreunã cu Le-

gea asigurãrii calitãþii, Statutul personalului didactic, Legea consorþiilor universitare.
 Misiunea universitãþii trebuie redefinitã. Rolul universitãþilor ce se integreazã în Spaþiul European al Învãþãmântului Superior ºi Cercetãrii – este acela de
lider al dezvoltãrii culturale, sociale ºi
economice.
 Legea învãþãmântului superior trebuie sã cuprindã un capitol destinat cercetãrii ºtiinþifice din universitãþi având
în vedere rolul acesteia în dezvoltarea
procesului de cunoaºtere.
 Autonomia universitarã trebuie extinsã simultan cu asumarea responsabilitãþii publice.
 Autonomia rãmâne principalul vector al unor decizii flexibile care sã conducã la îmbunãtãþirea calitãþii, modernizarea permanentã ºi la asigurarea capacitãþii de integrare în timp real.
 Conducerea universitãþii nu trebuie
politizatã. Senatul universitãþii trebuie
sã rãmânã cel mai important factor de
decizie. Senatul poate ºi trebuie sã stabileascã structurile de conducere.
 Consiliul Naþional al Rectorilor trebuie sã fie prevãzut în viitoarea lege cu
atribuþii sporite în luarea deciziilor la nivel naþional cu privire la învãþãmântul
superior.
 Legea trebuie sã trateze într-un capitol special învãþãmântul superior reglementat prin directive sectoriale în Uniunea Europeanã – medicina, arhitectura,
medicina veterinarã etc.
 Legea trebuie sã cuprindã norme de
reglementare nu numai pentru ciclul I –
licenþa, ci ºi pentru ciclurile II ºi III,
respectiv masteratul ºi doctoratul.
 Rolul studenþilor ºi participarea lor la
actul decizional trebuie, de asemenea,
stipulate de lege.

Finanþarea
universitãþilor private,
în anumite condiþii
La rândul sãu, conf. univ. Rãzvan Bobulescu, liderul Federaþiei Naþionale Sindicale „Alma Mater“ a adus o serie de critici proiectului, prezentând observaþiile
de care ar trebui sã se þinã seama la rescrierea proiectului de lege. Observaþiile vizeazã autonomia universitarã, care
este garantatã de Constituþia României
ºi care în forma prezentatã de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii este mult diminuatã, atribuþiile clare ale personalului didactic, precum ºi modul în care
este încheiat contractul de muncã, despre care se face vorbire aºa, la modul
generic.
„Nu avem nimic cu universitãþile private, dar dacã se pregãteºte o finanþare a
acestora din fondurile publice, atunci

aceastã problemã trebuie sã aparã implicit ºi în textul legii. În acest caz, trebuie sã aparã ºi finanþarea universitãþilor publice, în procente din PIB. În
consecinþã, pânã când Guvernul nu va
acorda în mod real 6% din PIB învãþãmântului public, ne pronunþãm împotriva finanþãrii de la buget a universitãþilor private. Nu se spune aproape nimic
despre soarta personalului unei universitãþi care îºi pierde statutul de acreditare ºi, categoric, suntem împotriva eliminãrii funcþiei de lector/ºef de lucrãri.
Considerãm cã ar fi o mare greºealã sã
disparã aceastã poziþie universitarã.
Trebuie sã se facã precizãri foarte exacte
ºi în privinþa documentelor care ar trebui sã ateste performanþele unui cadru
didactic. Adicã de cine ar trebui sã fie
fãcutã aceastã recunoaºtere ºi care ar fi
documentele. Nu sunt de acord cu mic-

ºorarea notei de promovare a examenului de licenþã sau master. Neacceptarea
notei 5, aºa cum este propusã de cãtre
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, ºi deci
sã rãmânã 6 cum este în prezent, ar da
mai multã greutate examenului respectiv. În fine, nu suntem de acord cu imixtiunea MEdC în deciziile Consiliului Director ºi Senatului, plus cã vor fi prea
mulþi preºedinþi ºi va apãrea ºi o conducere bi/tricefalã a universitãþilor. Pe
de altã parte, mi se pare neserios ca rectorul, dacã nu mai are un un numãr limitat de mandate, sã fie ales de toatã comunitatea academicã, aºa cum se întâmplã în azul alegerii unui primar.
Sunt de acord cu incompatibilitatea dintre funcþiile de conducere academicã ºi
funcþiile de demnitate publicã, dar mi se
pare incorect ca accesul la funcþiile de
conducere academicã sã fie doar pentru
profesorii universitari, ceea ce este discriminatoriu faþã de conferenþiari. Spun
aceasta pentru cã, în prezent, cele douã
funcþii sunt singurele atestate la nivel
naþional de cãtre Consiliul Naþional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor Universitare. De asemenea, nu
vãd implicat în niciun fel Consiliul Naþional al Rectorilor, care, în opinia mea,
ar trebui sã reprezinte patronatul, deci
sã fie partener de dialog social. Nu se
spune nimic despre fondurile din care
se plãtesc salariile, deci finanþarea de
bazã ºi nici pe ce criterii se va face aceasta“, spune Rãzvan Bobulescu, liderul
„Alma Mater“.

„Sperãm sã reluãm
discuþiile“
„Din pãcate, discuþiile pe marginea proiectului legii învãþãmântului superior
s-au blocat de aproape trei sãptãmâni.
Nu ºtim când se vor debloca, dar spe-
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rãm sã trecem ºi peste acest blocaj. În
cele douã întâlniri avute, discuþiile au
mers foarte bine ºi credem, cel puþin aºa
ni s-a lãsat sã înþelegem, cã propunerile
noastre vor fi incluse în proiect. Totul a
mers bine pânã când am ajuns la structura conducerii universitare. Noi nu putem renunþa sub nicio formã la poziþia
noastrã, exprimatã foarte clar la Consiliul Naþional al Rectorilor, anume sã
nu fie ºtirbitã autonomia universitarã ºi
conducerea sã fie aleasã de cãtre comunitatea academicã ºi iatã cã nici Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii la a sa. Nu suntem dispuºi sã renunþãm pentru cã ar fi
vorba de o imixtiune a politicului, pe
care nu o putem accepta. Poziþia noastrã, a CNR, pe care am fost mandataþi
s-o susþinem la negocieri are în vedere
ca rectorul, deci managerul, sã fie ales
pe acelaºi principiu ca ºi pânã acum,
deci alegere colegialã“, spune prof.
univ. Ion Gheorghe Roºca, rectorul Academiei de Studii Economice Bucureºti,
unul dintre participanþii la negocierile
cu MEdC pe marginea proiectului legii
învãþãmântului superior.

„Nu acceptãm
imixtiunea politicului“
La rândul sãu, prof. univ. Ecaterina Andronescu, rectorul Universitãþii Politehnica Bucureºti ºi preºedintele CNR, considerã cã sub nicio formã nu se va accep-
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ta imixtiunea politicului în alegerea
structurii de conducere a unei universitãþi, principiul autonomiei universitare fiind categoric obligatoriu a se respecta, cu atât mai mult cu cât este stipulat de Constituþia þãrii, deci este un
drept câºtigat.
„Tocmai pentru cã am fost ºi în poziþia
de ministru al Educaþiei ºi Cercetãrii,
nu pot accepta imixtiunea politicului,
ceea ce ar ºi fi pânã la urmã. Rectorul
trebuie sã fie ales de comunitatea academicã ºi din cadrul acesteia, deci fãrã
nicio legãturã cu Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii. De altfel, susþin ca sã nu mai
fie imixtiune politicã la niciun nivel în
sistemul de învãþãmânt. Mã gândesc
deja sã iniþiez un proiect de lege prin
care sã elimin imixtiunea politicului ºi
din învãþãmântul preuniversitar. Directorii de grãdiniþe, ºcoli ºi licee sã fie aleºi
de cãtre consiliul profesoral, fãrã niciun
acord al prefectului sau din partea inspectoratului ºcolar, ceea ce ºtim cã înseamnã ºi o decizie politicã. Altfel, vor fi
mereu presiuni ºi nu vor lipsi cazuri în
care unii directori sã fie susþinuþi sau
chiar impuºi de cãtre inspectori sau prefecþi. Trebuie sã disparã politicul din sistemul educaþional. În consecinþã, sperãm sã se reia discuþiile pe marginea
proiectului legii învãþãmântului superior ºi conducerea MEdC sã înþeleagã cã
nu putem fi de acord cu acel consiliu di-

DIN STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC

Funcþia de rector, limitatã în continuare
la douã mandate
Proiectul legii privind statutul personalului didactic, care a fost postat
pe site-ul MEdC ºi este supus dezbaterii publice face referiri, cum
era normal, ºi la personalul din învãþãmântul superior. Foarte multe
sunt precum cererilor sindicatelor ºi universitãþilor, astfel cã proiectul
legii învãþãmântului superior, care este pentru moment blocat, este
deja depãºit. Printre cele mai importante modificãri din proiectul de
lege privind statutul personalului didactic se numãrã urmãtoarele:
 eliminarea funcþiilor de preparator universitar ºi lector universitar/
ºef de lucrãri, precum ºi de profesor universitar consultant, funcþiile
didactice din învãþãmântul superior fiind cele de asistent universitar,
conferenþiar universitar, profesor universitar ºi profesor universitar
emerit.  profesorii universitari emeriþi, care pânã acum erau cei
asociaþi, sunt profesori universitari ai universitãþii respective, pensionaþi potrivit legii, fãrã calitatea de titular, care pot continua unele
activitãþi didactice ºi ºtiinþifice în universitatea respectivã.  desfiinþarea condiþiilor de vechime pentru ocuparea funcþiilor didactice,
cu excepþia celei de profesor universitar, pentru care pot candida
doar conferenþiari universitari cu o practicã la catedrã în universitate
de cel puþin cinci ani.  implementarea regulilor Gravie, adicã
nedescriminarea cetãþenilor din spaþiul economic european ºi din
Federaþia statelor Elveþiene, ceea ce înseamnã cã se instituie caracterul deschis pentru ocuparea posturilor didactice, deci pot participa nu doar cetãþeni români, ci orice persoanã care îndeplineºte
cerinþele prevãzute de legislaþie ºi carta Universitarã.  prelegere
publicã pentru candidatul la funcþia de conferenþiar universitar. 
funcþia de rector va fi, ca ºi pânã acum, limitatã la douã mandate,
fiecare a câte cinci ani.  mandatul de decan este asemeni celui
de rector, deci limitat la douã, fiecare a câte cinci ani.  indemnizaþia de concucere, majoratã chiar ºi cu 100% pentru unele funcþii;
persoanele alese în funcþiile de conducere din învãþãmântul universitar beneficiazã de indemnizaþie lunarã de conducere, calculatã în
procente din salariul de bazã al funcþiei de profesor universitar,
pentru tranºa de vechime cuvenitã, în cuantum de 20-30% pentru
ºef de catedrã, 25-30% pentru director de departament, 20-30%
pentr335-40% pentru decan, 30-40% pentru cancelarul general al
universitãþii, 40-45% pentru prorector, 45-50% pentru rector.  pensionarea, dictatã de legea privind pensionarea.  norma didacticã
sãptãmânalã, micºoratã cu pânã la 15%, cele noi fiind de 2-6 ore
pentru profesor universitar, 4-8 ore pentru conferenþiar universitar ºi
6-10 ore pentru asistent universitar.  din norma didacticã
sãptãmânalã, cel puþin jumãtate va fi alocatã cercetãrii ºtiinþifice.
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rector în care unii membri sunt numiþi
de ministru, iar ca rectorul sã nu fie ales
de comunitate“, spune preºedintele
CNR.

Consiliul Director,
afarã
Foarte multe dintre propunerile venite
de la rectori au vizat ºi nou propusul
Consiliu Director, care ar fi o altã structurã de conducere, peste cea pe care o
reprezintã Senatul Universitar. În opinia foarte multor rectori, acest consiliu
director nu-ºi are absolut niciun rost ºi
nu ºi-ar gãsi o justificare logicã. Ar fi
doar un organism suplimentar care ar
face mai mult sã împiedice lucrurile.
Plus cã o parte dintre memrbii acestuia
ar fi numiþi de cãtre ministrul Educaþiei
ºi Cercetãrii, deci o evidentã implicare a
instituþiei ministeriale în autonomia
universitarã. Pe de altã parte, foarte
mulþi rectori ºi-au exprimat nemulþumirea vizavi de o altã prevedere a proiectului, cea privind componenþa Senatului Universitar.
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„Este inadmisibilã propunerea ca din
Senatul Universitãþii sã nu facã parte
rectorul, prorectorii, decanii, prodecanii ºi alte persoane din aºa-zisele organe
executive. În acest mod, conform acestei concepþii bizare, cei care deþin funcþii
executive nu pot face parte nici din
Consiliile Facultãþilor, Departamentelor
etc.“, sunt de pãrere reprezentanþii Universitãþii Petrol ºi Gaze din Ploieºti.

Alegeri sau concurs
„Nu pot spune cã s-au blocat discuþiile.
Poate doar cã nu am mai avut agenda
liberã niciuna dintre pãrþi ºi nu am mai
putut sã ne întâlnim. În privinþa propunerilor ºi pãrerilor privind alegerea
structurii de conducere, evident cã întotdeauna vor fi diferite. Dar nu înseamnã cã sunt ºi ireconciliabile. Fiecare parte aduce argumente pro ºi contra propunerii cu care vine. În privinþa celei prin
care rectorul ar fi ales, argumentele ar fi
cã se conservã tradiþiile autonomiei
universitare cu pãstrarea regulilor de
pânã acum. Varianta noastrã, cea prin

care propunem ca rectorul sã fie desemnat pe bazã de concurs, are drept argument profesionalizarea managementului universitar ºi, aºa cum au spus ºi multe alte voci, de a-l detaºa de grupurile de
interese. Varianta cea mai potrivitã ºi pe
care am dori sã o includem ar fi ca desemnarea rectorului sã se facã prin
alegere sau concurs în funcþie de decizia
Senatului Universitar înscrisã în Carta
Universitarã. Aceasta ar fi o variantã
potrivitã, nu pentru cã vine de la mine,
ci pentru cã ar permite universitãþilor
sã o aleagã pe cea mai potrivitã. Dacã se
merge pe o singurã variantã, legea devine imperativã ºi cine ar dori o altã posibilitate prin care sã fie desemnat rectorul nu ar putea. Sãptãmâna viitoare
sper ca împreunã cu reprezentanþii CNR
sã reuºim sã trecem peste tot proiectul
ºi sã-l aducem la o formã finalã acceptatã de ambele pãrþi“, ne-a declarat prof.
univ. Dumitru Miron, sercretar de stat
pe probleme de învãþãmânt superior în
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii.
Mirela Dalais
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remiantul
Preºedintele Federaþiei
„Spiru Haret” ºi-a depus
cerere ºi de prelungire
a activitãþii pentru a nu ieºi
la pensie. În acest fel,
liderul de sindicat
ºi-a asigurat pentru încã un an
un salariu degeaba
de la stat ºi continuã
sã blocheze un post
pentru titularizare.

Preºedintele Bãsescu
a þinut sã arate
încã o datã
cã indiferent de câþi bani
se vor aloca învãþãmântului
aceºtia se vor cheltui
degeaba dacã nu se face
ºi reformã
în paralel.
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Populismul din învãþãmânt
Proiectele de lege propuse spre dezbatere publicã de Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii au speritat o parte din miºcarea sindicalã, care s-a vãzut în postura
de a-ºi pirde din cauza incompetenþei
membrii. ªi, aplicând proverbul – mai
bine lasã pe mai târziu ce nu poþi rezolva
astãzi pentru cã poate se rezolvã de la
sine – au început sã caute subterfugii
pentru amânarea dezbaterilor. Frica lor
cea mare, din cauza cãreia ºi fac zeci de
declaraþii populiste, este legatã de pierderea membrilor de sindicat ºi în mod
direct de pierderea „ciolanului“ din care
s-au înfruptat atâta timp. Problema se
pune ce vor face aceºti lideri dacã Ministerul Educaþiei va trimite în Parlament cele 3 legi dupã 30 de zile ºi astfel
orice modificãri care ar fi putut fi aduse
proiectelor în interesul angajaþilor din

învãþãmânt nu vor mai fi luate în
seamã…

Supãrare mare la Galaþi
Liderul Spiru Haret din Galaþi, Alexandrina Diaconescu, supãratã cã a fost pensionatã legal, a dat Inspectoratul ªcolar
Judeþean Galaþi în judecatã. Probabil cã
în gândirea doamnei Diaconescu respectarea legii este un delict, iar legea care nu
îi permite sã-ºi continue activitatea profesionalã, atâta timp cât este lider sindical (eventual pe viaþã), sã fie schimbatã.
Ceea ce nu înþelege liderul sindical Alexandrina Diaconescu este faptul cã nimeni, în afarã de cei pe care de ani de zile
s-a fãcut cã-i reprezintã, nu este obligat
sã-i plãteascã salariul. Dacã doreºte sã rãmânã lider de sindicat o poate face liniºtitã ºi ca pensionarã. Fiecare îºi alege liderul pe care îl meritã.
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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!
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TA L O N D E A B O N A M E N T
Abonaþi-vã la

{coala româneascq
prin
FEDERAÞIA
EDUCAÞIEI NAÞIONALE
Str. Justiþiei nr. 65, Sect. 4
Bucureºti
tel.: 021/337.11.40;
021/337.11.85
fax: 021/337.01.17
Banca: Bancpost, Suc. Coºbuc
Cont:
RO68BPOS81006032218ROL01

Nume ºi prenume................................................
Localitate....................................Cod.................
Judeþ/Sector.......................................................
Str.......................................Nr.......Bl........Sc....
Ap............Tel...........................Fax....................
e-mail..................................
*Nr. Reg. Com..................*Cod fiscal....................
*Cont...............................Banca.........................
Doresc un abonament pentru
3 apariþii
.........8 RON
 6 apariþii
........16 RON
 12 apariþii
........32 RON
DATA.......................Semnãtura/ºtampila................


Vã rugãm sã completaþi cu majuscule ºi sã trimiteþi talonul prin fax sau
prin poºtã pe adresa Federaþiei Educaþiei Naþionale, împreunã cu o copie
a documentului de platã. Livrarea abonamentelor se face dupã achitarea
sumei menþionate în contul FEN.

