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Bugetul Educaþiei a fost de maximum 4% din PIB
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Un iaht
pentru
fiecare
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a
achiziþionat un iaht. Doamne, câtã fericire!
În sfârºit, o umilã profesoarã are un iaht...
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Învãþãmântul,
prioritatea 0
pentru
Guvernul Boc
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Ce ºi cât
se finanþeazã
în educaþie?
– practici, reforme ºi
rezultate neconcludente –

ªCOALA LU’

Gqzdaru
pag. 3

PERSPECTIVE

Ecaterina Andronescu susþine cã va respecta
Strategia pentru Educaþie
Ministrul Educaþiei a declarat la audierile din Parlament cã direcþiile de acþiune vor fi realizarea
unui pachet legislativ în concordanþã cu Pactul pentru Educaþie ºi cu Strategia pentru Educaþie,
recredibilizarea profesiei de dascãl, creºterea încrederii în ºcoalã, salarizarea profesorilor în funcþie
de evaluarea acestora ºi repoziþionarea universitãþilor româneºti în spaþiul european.
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Rezultatele tezei cu subiect unic
la Limba ºi literatura românã
79,69 % dintre elevii claselor a VII-a care au
susþinut, în data de 3 decembrie, teza cu
subiect unic la limba ºi literatura românã, au
obþinut note de 5 ºi peste 5 (în cifre absolute
162.070 elevi). Procentaje ridicate au contabilizat: Bucureºti - 88,35 ºi judeþele Cluj - 85,13,
Mehedinþi - 84,99, Suceava - 84,35, Brãila 83,83, Caraº-Severin - 83,44, Gorj - 83,08,
Buzãu 82,50, Bacãu - 82,43 ºi Constanþa 82,36. Din 210.875 elevi înscriºi, s-au prezentat
203.370 (96,44%) pentru susþinerea probei. Pe
tranºe de note, situaþia este urmãtoarea: între 5
ºi 5,99 - 26.109, între 6 ºi 6,99 - 27.920, între 7
ºi 7,99 - 32.142, între 8 ºi 8,99 - 34.919, între 9
ºi 9,99 - 31.749. Numãrul notelor de 10 este
de 9.231 - cele mai multe fiind înregistrate în
judeþele Mehedinþi ºi Cluj. Numãrul elevilor care
au obþinut note sub 5 este de 41.300 (20,31%).
Procente ridicate de note sub 5 au fost înregistrate judeþele Harghita - 40,88 ºi Covasna 38,01. La nivelul claselor a VIII-a, teza cu
subiect unic a fost susþinutã de 202.973 elevi,
din cei 209.057 înscriºi. 84,79% (în cifre
absolute 172.111 elevi) dintre cei prezenþi au
obþinut note de 5 ºi peste 5. Pe tranºe de note,
situaþia este urmãtoarea între 5 ºi 5,99 29.939, între 6 ºi 6,99 - 3.371, între 7 ºi 7,99 35.979, între 8 ºi 8,99 - 35.810, între 9 ºi 9,99 28.774. Numãrul notelor de 10 este de 8.238 cele mai multe fiind înregistrate în judeþele
Mehedinþi ºi Dolj. Numãrul notelor sub 5 a fost
de 30.862 (15,20%). Cele mai mari procente de
note sub 5 au fost înregistrate în judeþele
Harghita - 32,24 ºi Covasna - 31,56.
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Proiect CNCEIP privind restructurarea
curriculumului naþional
Centrul Naþional pentru Curriculum ºi
Evaluare în Învãþãmântul Preuniversitar
(CNCEIP) anunþã lansarea proiectului
„Competenþe-cheie TIC în curriculumul
ºcolar“. Acesta este primul din cele cinci proiecte strategice iniþiate de CNCEIP pentru
restructurarea curriculumului naþional.
Proiectul, în valoare de 5 milioane euro, are
ca termen de finalizare data de 31 octombrie
2011 ºi este cofinanþat din Fondul Social
European prin Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane.
Misiunea proiectului constã în promovarea competenþelor-cheie TIC, aceasta
fiind una dintre cele opt competenþe-cheie
stabilite de cãtre Comisia Europeanã ºi care
rãspund inclusiv obiectivelor asumate pentru dezvoltarea sistemelor educaþionale ºi de
formare profesionalã în Europa, stabilite
prin procesul Barcelona - Copenhaga. Obiec-

tivul general al proiectului este îmbunãtãþirea ºi restructurarea sistemului de
învãþãmânt preuniversitar prin adaptarea
curriculum-ului la cerinþele societãþii cunoaºterii, care necesitã dobândirea, utilizarea ºi perfecþionarea continuã a competenþelor TIC.
Ca obiective specifice, proiectul îºi propune adaptarea planurilor cadru de învãþãmânt în vederea introducerii competenþelor-cheie TIC, elaborarea de programe
ºcolare pentru disciplina TIC, corespunzãtor
planului cadru revizuit ºi actualizarea programelor ºcolare prin includerea de competenþe-cheie TIC specifice fiecãrei discipline
ºcolare. De asemenea, obiective specifice
sunt ºi elaborarea de pachete educaþionale
care sã vinã în sprijinul aplicãrii programelor
ºcolare actualizate, asigurarea accesului la
învãþarea la distanþã, aceasta venind în sprijinul formãrii continue, de-a lungul întregii

vieþi, respectiv formarea inspectorilor de
specialitate în vederea diseminãrii în teritoriu a modului de implementare a programelor ºcolare actualizate.
Efectele preconizate prin implementarea
proiectului vizeazã adecvarea curriculumului la competenþele TIC, rãspunzând astfel
cerinþelor societãþii actuale, accesul la formarea la distanþã a inspectorilor de specialitate ºi a profesorilor, crearea unei legãturi
mai bune între elevi ºi profesori, prin utilizarea unui limbaj comun, dobândit prin
competenþele TIC ºi accesul la informare ºi
formare continuã a adulþilor (inspectori ºi
profesori). Pe termen lung beneficiile se vor
evidenþia prin: egalitatea de ºanse între
mediul rural ºi cel urban, indiferent de sex,
etnie, religie etc., facilitarea accesului pe
piaþa muncii, în condiþiile unei societãþi tot
mai informatizate ºi adaptarea la directivele
europene în domeniul educaþional.

Rezultatele tezei cu subiect unic
la Limba ºi literatura maternã
9.910 elevi (88,60%) de clasa a VII-a care au
susþinut, în data de 25 noiembrie, teza cu
subiect unic la limba ºi literatura maternã, au
obþinut note de 5 ºi peste 5. Au fost prezenþi
11.186 elevi dintr-un total de 11.471 înscriºi
(97,51%). Pe tranºe de note, situaþia se prezintã
astfel: 1.276 elevi au obþinut note sub 5, între 5
ºi 5,99 au fost înregistrate 1.062 note, între 6 ºi
6,99 - 1.342, între 7 ºi 7,99 - 1.838, între 8 ºi
8,99 - 2.317, iar între 9 ºi 9,99 - 2.527. Numãrul
notelor de 10 a fost de 821. La nivelul clasei
a VIII-a, teza cu subiect unic a fost susþinutã de
11.245 elevi, adicã 97,98% din cei 11.476
înscriºi. 91,51% dintre cei prezenþi, respectiv
10.291 elevi, au obþinut note de 5 ºi peste 5. Pe
tranºe de note, situaþia se prezintã astfel: 954
de note sub 5, între 5 ºi 5,99 au fost înregistrate 1.184 de note, între 6 ºi 6,99 - 1.432, între
7 ºi 7,99 - 1.975, între 8 ºi 8,99 - 2.423, iar
între 9 ºi 9,99 - 2.481. Numãrul notelor de 10 a
fost de 786. Prezenþã maximã s-a înregistrat în
municipiul Bucureºti ºi judeþele Alba, Bacãu ºi
Caraº-Severin. Teza a fost susþinutã în limbile
maghiarã, germanã, ucraineanã, sârbã, slovacã
ºi rromani. Tezele cu subiect unic la limba
maternã s-au susþinut în 17 judeþe (Alba, Arad,
Bacãu, Bihor, Bistriþa-Nãsãud, Braºov, CaraºSeverin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara,
Maramureº, Mureº, Sibiu, Sãlaj, Satu-Mare,
Timiº) ºi municipiul Bucureºti. În situaþii speciale, temeinic motivate, apreciate ca atare de
comisia din unitatea de învãþãmânt, elevii care
au absentat în semestrul I vor susþine
teza/tezele în perioadele speciale prevãzute în
acest sens.

ªCOALA
româneascq
Str. Justiþiei nr. 65,
Sector 4, Bucureºti
Tel.: 021/337.11.40; 021/337.11.85
Fax: 021/337.01.17

Cinci medalii la Olimpiada Internaþionalã de ºtiinþe pentru juniori
Elevii români participanþi la a V-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale de ºtiinþe pentru juniori, desfãºuratã în perioada 7-16
decembrie 2008 în Coreea de Sud, au obþinut 5 medalii: douã de aur,
una de argint ºi douã de bronz.
Medaliile de aur au fost cucerite de Tudor Giurgicã - Tiron (clasa
a VIII-a, Colegiul Naþional din Iaºi) ºi Tudor Bãlan (clasa a IX-a,
Colegiul Naþional „Costache Negruzzi“ din Iaºi). Medalia de argint a
fost obþinutã de Claudia Mihaela Pop (clasa a IX-a, Colegiul Naþional
„Silvania“ din Zalãu). Diana Maria Bran (clasa a VIII-a, Colegiul

Director fondator
Cãtãlin Croitoru

Tipar:

(catalin@scoalaromaneasca.ro)

Publicitate:
0722.575.477

Redactor-ºef:
Dragoº Constantin Neacºu

(comercial@scoalaromaneasca.ro)

(redactia@scoalaromaneasca.ro)

DTP:
OPD

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

Naþional „Moise Nicoarã“ din Arad) ºi Ioana Mãdãlina Pleºca (ºcoala
„Alexandru Ioan Cuza“ din Bacãu) au intrat în posesia medaliilor de
bronz. Din lotul olimpic a fãcut parte ºi Ana Maria Constantin, elevã
în clasa a VIII-a la Colegiul Naþional „Ioniþã Asan“ din Caracal.
Olimpiada Internaþionalã de ºtiinþe pentru juniori este un concurs de tip integrativ în care elevii susþin trei probe (douã teoretice
individuale ºi una practicã pe echipe) la trei discipline (chimie, biologie ºi fizicã). La ediþia din acest an au participat 249 de elevi din 46
de þãri.

(art@opd.ro)
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Ultima discuþie pe tema majorãrilor salariale a avut loc la 6 ianuarie
între ministrul Educaþiei, Ecaterina
Andronescu, ºi reprezentanþii sindicatelor. Ecaterina Andronescu a declarat în urma întâlnirii cã în cadrul
bugetului Ministerului Educaþiei se
vor regãsi ºi sumele care sã acopere
majorãrile salariale. „Urmeazã ca sã
mergem cu proiectul de buget ºi sã
avem o primã discuþie la Ministerul
de Finanþe, dupã care vom avea din
nou o întâlnire cu sindicatele ºi vom
discuta proiectul de buget înainte de
stabilirea formei lui oficiale ºi de a se
trimite la Parlament. În acest proiect
de buget sunt cele ºase procente din
PIB, care sunt alocate conform Legii
educaþiei, ºi vom cuprinde ºi creºterile salariale prevãzute de legea în vigoare. La discuþiile de astãzi (marþi 6
ianuarie- n.r.), nu am cãzut de acord
în privinþa salariilor profesorilor universitari ºi va trebui sã ne gândim la o
soluþie rezonabilã. În ce mã priveºte,
mi se pare exagerat ca ºi profesorii
universitari sã obþinã procentul maxim de majorare“, a spus Andronescu.
Secretarul general al FEN, Constantin Ciosu, a precizat cã, de fapt,
majorãrile salariilor vor fi în jurul a
33 de procente, restul pânã la 50%
fiind deja acordat de fostul guvern.
„Sperãm cã nu vor fi probleme ºi cã
bugetul propus de MECI va fi aprobat de Executiv ºi de Parlament. Tot
ieri, FEN a propus ministrului demararea de urgenþã a negocierilor privind transpunerea în practicã a principiilor strategiei «Educaþie ºi Cercetare pentru Societatea Cunoaºterii»
asumatã de federaþiile sindicale“, a
declarat Constantin Ciosu, secretar
general FEN.
La întâlnirea de marþi, 6 ianuarie,
ministrul Educaþiei ºi sindicaliºtii au
cãzut de acord în privinþa evaluãrii cadrelor didactice pe baza unor criterii de
performanþã. „Criteriile vor fi stabilite
de o echipã mixtã de lucru, urmând sã
se aplice, experimental, din semestrul
II al anului ºcolar în curs ºi, din anul
ºcolar 2009-2010, la nivel naþional.
Aceste criterii au ca scop creºterea performanþelor sistemului simultan cu
alocãrile salariale mai mari, potrivit
legii“, a spus Andronescu.

Istorie
Salariile din învãþãmânt au reprezentat întotdeauna o problemã
atât pentru asigurarea resursei umane cât ºi pentru calitatea actului educaþional. Deºi recunoscutã de toþi,
aceastã situaþie persistã: partidele
politice s-au îngrãmãdit în preajma
alegerilor sã supraliciteze de fiecare
datã, amintindu-ºi cã învãþãmântul
este declarat ca ºi prioritate naþionalã
ºi cã trebuie tratat ca atare. Acest lucru s-a vãzut ºi în anul care tocmai
s-a încheiat, când bãtãlia politicã s-a
dat în jurul învãþãmântului.
Totul a început încã în primele
zile ale anului, când Guvernul a refu-

ianuarie

Telenovela majorãrii
salariale

zat negocierile ºi a stabilit printr-o
ordonanþã care prevedea cã în 2008
salariile vor fi majorate în 2 douã
tranºe, mai precis 6 % începând cu 1
aprilie ºi 6 % de la 1 octombrie, sau 9
% de la aceeaºi datã în cazul realizãrii
unor indicatori macro economici.
La începutul lui aprilie însã, o initiaþivã legislativã a PSD, prin care se
reglementa majorarea salariilor profesorilor universitari cu 74% ºi ale
profesorilor din sistemul preuniversitar cu 54%, a fost aprobatã de Senat. Aceste procente erau raportate la
salariul din decembrie 2007. Tergiversarea discutãrii în Camera Deputaþilor a acestui proiect legislativ a
impus promovarea unui amendament la Ordonanþa 15 conform cãruia valoarea de referinþã a coeficientului 1 sã fie majoratã la 400 de lei.
Cu cãteva zile înainte ca Parlamentul
sã intre în vacanþã, FEN a cerut punerea proiectului de lege care venea
sã aprobe ordonanþa de guvern pe
ordinea de zi. Însã, tehnica „mânã
moartã“ prin care s-a statuat cã unii
cetãþeni sunt deasupra legii a fost
folositã cu bunã ºtiinþã pentru a bloca
acest proiect de legie Prin manevre
nedemne, conducerea PNL-istã a Camerei Deputaþilor a blocat intrarea
pe ordinea de zi a proiectului, în ciuda faptului cã erau create toate condiþiile pentru aceasta, proiectul fiind susþinut de parlamentarii PD-L ºi PSD.
Încã de atunci FEN avertiza cã
„amânarea discuþiilor legii pentru

2009

septembrie riscã sã blocheze intrarea
ei în vigoare pânã la 1 octombrie ºi
denotã voinþa Guvernului PNL de a
îngheþa salariile bugetarilor. Relevantã în acest caz este ºi poziþia secretarului de stat din cadrul MECT,
Gabriella Pasztor, care s-a opus vehement acestor majorãri în cadrul
Comisiei de învãþãmânt din cadrul
Camerei Deputaþilor“, se aratã în comunicatul FEN de la acea datã.
Dupã vacanþa parlamentarã tot
FEN a fost singura organizaþie sindicalã care a cerut repunerea pe ordinea de zi a proiectului de lege. La 8
septembrie, FEN i-a cerut preºedintelui Camerei Deputaþilor, Bogdan
Olteanu, sã introducã, în regim de
urgenþã, pe ordinea de zi proiectul de
lege care prevede majorarea cu circa
50% a salariilor personalului din
învãþãmânt. Hotãrârea a fost luatã în
urma Consiliului Naþional Extraordinar, care a avut loc la Galaþi în perioada 5-6 septembrie a.c.
La sfârsitul lunii septembrie, legea a fost promulgatã de Camera Deputatilor ºi ar fi trebuit sã intre în vigoare de la 1 octombrie. Aceastã lege,
221/2008, nu a fost agreatã de Guvern, care a încercat toate demersurile prin care ar fi putut anula sau amâna intrarea ei în vigoare.
Pentru a bloca legea 221/2008,
Executivul a aprobat, consecutiv,
douã ordonanþe de urgenþã, prima
prin care legea ar fi intrat în vigoare
în 2009 ºi o alta, care o modifica pe

prima, ºi implicit legea 221/2008,
prin care salariile angajaþilor din învãþãmânt ar fi fost mãrite gradual.
Prin aceastã ultimã ordonanþã,
cele mai mari creºteri salariale (28%)
le-ar fi avut debutanþii din învãþãmânt, profesorii cu vechime mai
mare urmând sã beneficieze de majorari de doar câteva procente. Aceste
majorãri ar fi urmat sã se facã în
douã tranºe, respectiv în martie ºi în
septembrie 2009. Aceasta a doua ordonanþã a venit pe fondul protestelor

sindicaliºtilor din educaþie, nemulþumiþi de intervenþia Guvernului. Sindicatele au organizat, în octombrie ºi
noiembrie mai multe acþiuni de protest. Apogeul acestor acþiuni ar fi fost
declanºarea grevei generale pe termen nelimitat, pe 18 noiembrie, sindicaliºtii ameninþând cu boicotarea
alegerilor parlamentare din 30 noiembrie. Totuºi, cele patru organizaþii
sindicale au decis suspendarea acþiunilor de protest pânã la instalarea noului guvern. ( D R A G O º N E A C º U )

C

Starea de incertitudine în
ceea ce priveºte creºterile
salariale persistã. Deºi existã o lege aprobatã de Parlamentul României, deºi legea a fost promulgatã de
preºedinte ºi declaratã constituþionalã, la ora actualã
personalul didactic nu beneficiazã încã de prevederile acestui act normativ.
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EDUCAÞIE
cu cuþitul la gât!
N-a ieºit nimeni”, spune cu lacrimi în
ochi profesoara agresatã.

ºi a vãzut îngrozitã cum colega ei este
ameninþatã cu cuþitul. „Iniþial, când
am ieºit eu din clasã, individul nu
avea cuþitul scos, doar o agresa fizic
încercând sã o cuprindã în braþe pe
colega mea. Am intervenit ºi eu ºi
atunci a scos cuþitul“, spune profesoara de englezã. Oamenii legii din
Folteºti spun cã individul care a agresat-o pe profesoara de românã este
recidivist, acesta fiind acuzat de
curând de furt calificat. Dosarul lui se
aflã acum pe rolul Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Tg. Bujor ºi, în
cazul în care va fi gãsit vinovat, riscã
o pedeapsã privativã de libertate
cuprinsã între 3 luni ºi 3 ani.

Martorii atacului

Sindicatele reacþioneazã

Cu frica-n sân stã ºi mama fetiþei
care în acea zi era de serviciu pe
ºcoalã, ºi care a vãzut întreaga scenã.
„Fetiþa mea este ºocatã, dar nu am ce
face. Ni se spune mereu cã nu sunt
bani pentru angajarea unui paznic.
Chiar ºi aºa, nu voi renunþa sã-mi
trimit fata la ºcoalã“, spune aceasta.
În mijlocul scandalului, profesoara
de englezã din ºcoalã a ieºit din clasã

Cazul a ajuns ºi la urechile sindicatului Învãþãmântului Preuniversitar Galaþi. Preºedintele acestuia,
Valeriu Diculescu spune cã situaþia
este îngrijorãtoare ºi someazã primariile din judeþ sã rezolve problema
pazei în ºcoli. „Tare ne este teamã cã
numãrul acestor cazuri va creºte ºi
problemele se vor diversifica. În cazul de faþã responsabilitatea
revine în totalitate primarului,
care trebuie sã punã la dispoziþia
ºcolilor paznici. Cum primãria nu
prea are bani, este greu de crezut cã
problema se va rezolva într-un viitor
apropiat“, spune liderul sindical.
Femeia este în continuare speriatã.
În momentul în care noi stãteam de
vorbã cu profesoara de românã,
oamenii din sat i-au ºoptit femeii cã
agresorul bea liniºtit o bere la cârciuma de lângã ºcoalã. Singura ei scãpare în acest moment ar fi detaºarea
pe un post similar, dar în altã localitate. Daniela Þopa este titularul catedrei de limba românã de la ªcoala din
Stoicani din 1997 ºi nu a avut probleme cu niciun personaj din sat.

Caz incredibil la Stoicani! O profesoarã de românã de la
ºcoala din sat s-a trezit cu un cuþit la jugularã pus de un
individ beat, care a pãtruns în ºcoalã ca la el acasã.
Femeia este cu atât mai disperatã cu cât nimeni dintre
colegii ei nu a intervenit sã o ajute. Încercând sã mai
dreagã busuiocul, ciudatul personaj nu a plecat din ºcoalã
pânã când nu i-a sãrutat mâna celei cãreia îi pusese cuþitul
la gât cu câteva minute mai devreme. Poliþia din Folteºti
ºtie de caz, dar spune cã nu poate face nimic pânã
Parchetul de pe lângã Judecãtoria din oraºul Târgu Bujor
nu va da un verdict definitiv.
Totul s-a petrecut în miezul zilei
de 14 noiembrie, pe la ora 13:00,
atunci când culmea, persoana care
mai filtra cât de cât oamenii care intrã în ºcoalã era în pauza de masã. Iacob Dorin a intrat în ºcoalã, beat
mort ºi a cerut sã discute cu directorul ºcolii. Cum acesta nu era, bãrbatul i-a cerut socotealã primului cadru
didactic întâlnit. A fost ghinionul
profesoarei de românã, Daniela Þopa, care s-a trezit dintr-o datã cu un
cuþit în zona gâtului ºi cu ameninþãri
din partea bãrbatului care fizic era de
douã ori cât femeia. Dupã mult scandal, bãrbatul a plecat înjurând din
ºcoalã, dar a promis cã va reveni. Înainte de a pleca a încercat sã mai ºteargã din intensitatea incidentului ºi i-a
cerut femeii sã-i permitã sã-i sãrute
mâna. Chiar dacã îi era silã de ceea ce
vedea, femeia i-a fãcut pe plac pentru
a nu complica lucrurile. Profesoara
de românã spune cã din acea zi de
miercuri, de când a fost agresatã,
vine la ºcoalã farã tragere de inimã.
Chiar dacã are cursuri doar în timpul
zilei, îi este fricã sã nu se trezeascã
din nou cu agresorul în clasã. „ªtiþi ce
este cel mai ºocant? Faptul cã nimeni
nu a ieºit sã mã ajute. Am încercat sã
deschid o uºã, sã-mi anunþ o colegã...

Paza bunã
trece primejdia grea
Dupã vreo 10 zile de la incidentul
de la ªcoala din Stoicani, primãria ºia dat seama cã treaba nu-i deloc bunã
cu paza la aceastã ºcoalã ºi a pus
paznici dintre angajaþii primãriei.
Informaþia ne-a parvenit de la Prefecturã, care a avut cu siguranþã un
cuvânt de spus în aceastã problemã.
“Este regretabil incidentul de la Stoicani, dar s-a petrecut, coincidenþã
sau nu, chiar în timpul pauzei de
masã a persoanei desemnate sã asigure paza unitãþii de învãþãmânt. Se fac cercetãri

în acest caz
pentru a se stabili exact
împrejurãrile în care s-a produs. Cert
este cã la ºcoala din Stoicani, înainte
de incident, paza era asiguratã pe
timpul nopþii de doi angajaþi ai
primãriei iar pe timpul zilei de câte o
persoanã beneficiarã a Legii 416
privind venitul minim garantat.
Dupã acest eveniment nefericit,
primãria a decis ca ºi pe timpul zilei
paza sa fie asigurata de angajaþii proprii“, spune prefectul judeþului
Galaþi, Gabriel Panaitescu. Reamintim cã încã din 2005, la nivelul
Instituþiei Prefectului s-a constituit o

comisie pentru siguranþa în ºcoli,
care a elaborat ºi Regulamentulcadru de ordine interioarã. Aceasta
comisie se întruneºte trimestrial pentru a analiza situaþia aplicãrii mãsurilor privind creºterea siguranþei în
unitãþile de învãþãmânt, mãsuri ce
trebuie luate de autoritãþile administraþiei publice locale (primãriile),
împreunã cu Poliþia ºi inspectoratele
ºcolare.
Chiar în ziua în care am scris
acest articol (n.r. 5 ianuarie 2009)
am sunat-o din nou pe profesoara de
românã pentru a vedea ce s-a mai
întâmplat dupã incident. “Nu ºtiu
nimic de dosar! ªtiu doar cã individul
a primit o amendã de 2 milioane de
lei vechi ºi mai ºtiu faptul cã a doua
zi dupã ce a
primit aceastã
amendã a venit la ºcoalã cu
o rangã sã mã
caute. Din fericire, nu eram la
ºcoalã. Umblã vorba cã l-au ridicat poliþiºtii din faþa ºcolii
ºi i-au administrat o
bãtaie bunã”, ne-a mai
spus Daniela Þopa. În
aceeaºi zi poliþiºtii din
Folteºti au semnat cu
reprezentanþii ºcolii un protocol prin
care aceºtia din urmã se obligã sã
afiºeze în toate locurile vizibile din
ºcoalã numãrul unic de urgenþã 112.
De asemenea, poliþiºtii se obligã ca
din când în când sã mai treacã pe la
ºcoalã sã vadã dacã sunt probleme.
„Chestia asta s-a întâmplat cam pe la
sfârºitul lunii noiembrie. De atunci
n-am vãzut niciun poliþist pe la
ºcoalã” ne-a mai spus Daniela Þopa.
 BOGDAN NISTOR
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Reforma mentalitãþii
ºi vanitãþile ºcolii
Am sã încep cu niºte date statistice: aproape
jumãtate din tineri au sub 25 de ani; feminizarea
societãþii este tot mai acceleratã într-un domeniu
vital al ei, cel al ºcolii; au disparut practic frontierele pe cel mai vechi continent populat cu raþiune, Europa; se înmulþesc actele de terorism.
Mersul la ºcoalã, îngrijirea naturii, asigurarea
hranei, locului de muncã, a sãnãtãþii tuturor celor
6,6 miliarde de pãmânteni sunt mult mai profitabile ºi mai puþin risipitoare decât idioþia rãzboiului. Punþile culturale euro-arabã, americanoarabã, forumuri religioase creºtin-islamic-iudaice-budist pot face infinit mai mult pentru liniºtea
planetei ºi siguranþa fiilor ºi fiicelor noastre. Sporirea îngrijorãtoare a poluãrii, largo senso, a aberaþiilor sexuale, a violenþelor de tot felul ºi a criminalitãþii sunt în mare mãsurã ºi efecte ale desacralizãrii existenþei umane. Un pericol real îl reprezintã atât absolutizarea laicismului cinic, subordonat banului ºi valorilor materiale, cât ºi fundamentalismul ºi exdusivismul religios, cu efecte
la fel de nocive, precum prigoanele de altãdatã ale
inchiziþiei ºi crimele terorismului de azi. Exitã 23
de limbi oficiale, peste 60 de limbi regionale, ale
minoritãþilor, ale emigranþilor. Existã trei alfabete. Mai mult ca sigur aceasta este tendinþa în
UE: 0 ºcoala multiculturalã ºi multilingvã. Contextul social în care tânãrul trebuie sã-ºi desfãºoare activitatea profesionalã constituie în finalul
perioadei de formare un „ vade necum“ al comportãrii în familie ºi în societate, o „visio religiosa“
asupra existenþei sale.
Dictatura specificã a lui Ceauºescu a fost
logoreicã la extrem ( ca sechelã, la fel s-a manifestat zisa „Tranziþie“). Logoreea era un atribut exacerbat al monologului Dictatorului. „Indicaþiile“
verbale ºi gestuale, ordinele ºi criticile prolixe,
autolaudele în tirade, intenþia paroxisticã fãrã
posibilitate de replicã erau, apoi, preluate ca reflex imitativ dar ºi de eliberare a complexului de
tãcere faþã de monologul eºalonului superior ierarhic- pe diversele trepte unde se aflã un dictator
din ce în ce mai mititel. Cea mai elementarã replicã realã între „ conducere“ ºi „ conduºi“ a fost stârpitã din viata publicã. Falsificat, cu începere de la
ºcoalã, dialogul autentic n-a mai existat. Dupã
Revoluþia din 1989, cadrul didactic este unul din
factorii fruntaºi ai schimbãrii. Inovaþiile au fost
contopite în structura tradiþionalã a organizaþiei
ºcolare. Verigile lecþiilor sunt aceleaºi, dar cu alte
denumiri, curriculumul a devenit programã; planul de lecþie-proiect, manualul alternativ rãmâne
tot manual unic, notarea este consecinþa unor
efecte perverse, diferenþierea ºi creativitatea-excepþii. Consider cã modelelor le-au lipsit procedurile capabile sã le facã operaþionale. Învãþãmântul
se complace „într-o inerþie“, mascat întreþinutã de
„rigiditate în aplicarea regulamentelor“. Câte o
excepþie întreþine metafora florii de primãvarã.
Reformatorii mentalitãþii promoveazã schimbarea structurii, a comportamentelor procesului
de învãþãmânt, a metodelor, a evaluãrii, a tehnologiilor computerizate. Curriculumul obligatoriu (sau nucleu) propune un plan de învãþãmânt
cu arii curriculare ( domenii de tip interdisciplinar), dar programele sunt monodisciplinare.
Componente ale Programelor-cadru, „curriculum
la decizia ºcolii“ ºi „curriculum opþional“ sunt forme ciudate, întrucât „decizia ºcolii“ este expresia
„vanitãþii izolãrii de comunitate“. Ce impact poate
sã aibã un „curriculum opþional“ denumit
„Literaturã pentru copii“ sau „Matematicã aplicatã“, asupra comunitãþii? Unde sunt aspiraþiile
individuale ale elevilor? Referitor la obiectivele
educaþionale cred cã existã o confuzie taxonomicã. Obiectivele sunt intenþii, proiect de achiziþii vizate a fi propuse în vederea dezvoltãrii personali-
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tãþii elevilor. Am întâlnit chiar o barbarizare
lingvisticã în denumirea „capabilitate“, un fel de
îmbinare, nepedagogicã, a conceptelor „capabil“
ºi „abilitate“. De aceea, orice inspecþie, asistenþã,
vizita unui pãrinte la orã este receptatã ca un corp
strãin. Birocratismul manifestat prin tonele de
hârtie ºi cisternele de cernealã care se proceseazã
în ºcoalã, prin sumedenia de solicitãri paradoxale,
devenite hilare prin sterilitatea lor, consumã timpul realmente necesar pregãtirii formatorului
pentru munca didacticã. Aceastã muncã de
hamal, lipsitã de vreo finalitate creativã, obligã
cadrul didactic la o duplicitate gãunoasã, aceea de
scrib, în detrimentul autoperfecþionãrii profesionale ºi pregãtirii concrete pentru munca edu-

caþionalã. Gãselniþe botezate ca fiind examene
naþionale: capacitate, teste naþionale ºi, mai recent, ultima gluma s.f. – tezele cu subiect unic –,
s-au dovedit a fi falimentare, fiindcã inovaþiile
macrosistemice într-un domeniu atât de fragil ºcoala - pot produce dezechilibre ºi feed-back-uri
negative criptate a cãror revelare se replicã în
perioade lungi de timp.
„Nu ºtiu decât ceea ce am învãþat“, spunea
Noica, ºi câtã dreptate avea. Consider cã nu este
acum ºcoala mai grea decât era înainte, ci dimpotrivã, totul „este mai accesibil, chiar pânã la
studiile superioare. Cred cã de aici pleacã marea
dramã. Oamenii sunt obiºnuiþi sã obþinã aproape
totul fãrã muncã, dacã se poate chiar cu mici
ºmecherii. Cred ca ºcoala trebuie sã punã în centrul preocupãrilor elevul, în locul dascãlului; partea practicã, de pregãtire a elevilor pentru viaþã sã
devinã esenþialã; elemente ca globalizarea, nomadismul, urbanismul, dar ºi dezvoltarea durabilã sã
fie trecute în „curricula pentru educaþie“; aºezarea
tinerei generaþii pe puntea gigantului UE prin
reprofesionalizare.
Vom fi ceea ce vom învãþa sã fim!
 PROF . C EZAR VASILESCU ,
BOTO ºANI

Un iaht pentru
fiecare
Am fost mulþumitã precum copiii
care-ºi gãsesc în cizmuliþe, de Sf. Nicolae, un dar nemaipomenit. În Ajunul Sãrbãtorii am aflat de la Realitatea TV cã Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a achiziþionat un iaht. Doamne, câtã fericire! În sfârºit, eu, umilã
profesoarã, am un iaht (prin reprezentanþii mei, ce-i drept). Voi fi recunoscãtoare vãzându-i în Parlament
pe Hârdãu ºi Adomniþei, miniºtrii
care ºi-au dat seama de ce este nevoie
pentru a continua reforma (care
reformã?) E iahtul nostru, al tuturor
celor de la catedrã, cei cu sporuri
pentru „nu ºtiu ce“ (or fi de rãu de
iaht, te pomeneºti).
Cu el ar putea merge cei din rural
la ºcoalã, pe uliþele pline de apã. Sau,
la viitoarea inundaþie ºi-ar pune pe
punte bãncile vechi de 100 de ani,
precum exponatele din muzee, spre a
salva relicvele lui Spiru Haret. Ba
chiar Grupul ªcolar de Marinã gãlãþean l-ar putea folosi ca material
didactic la profilul respectiv. Olimpicii internaþionali ar face o turã doar
dacã aduc niºte medalii de aur, ca sã
ne lãudãm cã aºa de grozavi sunt toþi
elevii noºtri, chiar ºi cei semianalfabeþi. Stagiarele ar avea parte de
croaziera vieþii lor, gândindu-se cã
seamãnã puþin cu Monica a lui Columbeanu, cã doar ºi ele au luat bacul
cu note mari, au fost studente, ºi pot
strãbate valurile înspumate. ªi când
s-ar da o tezã unicã, ar servi la deplasarea sutelor de evaluatori care, debusolaþi, merg cu maºinile personale
bãtând drumurile þãrii, în loc sã foloseascã iahtul nostru, al tuturor.
E frumos ºi e bine ca, dupã ce se
rectificã bugetul ºi se redistribuie
fondurile, sã-þi rãmânã bani de-un
iaht. Asta mã face optimistã. E posibil
sã se cumpere ºi alte lucruri la fel de
necesare pentru învãþãmânt: un submarin spre a nu intra la apã incompetenþii, vreo douã tancuri (cã de „tunuri“ suntem sãtui) cu care sã ne
aducã primarii tichetele cadou, câteva cãmile care se ne arate cã poþi trãi
cocoºat de umilinþe ºi minciuni
guvernamentale.
Ce-or fi gândit când au semnat
contractul ºi au umplut conturile cui
trebuie? Cã ne vom scufunda împreunã? Nu, mulþumim! Dupã dumneavoastrã...
 PROF . L AILA CHITIC
COLEGIUL NAÞIONAL
„V ASILE A L E C S A N D R I “, G ALAÞI
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CV - Ecaterina Andronescu
Date biografice
Data ºi locul naºterii: 7 aprilie 1948, Malovãþ,
Mehedinþi;
Naþionalitate: românã;
Starea civilã: cãsãtoritã, un copil.

Studii ºi specializãri
 1972 - inginer, ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor Oxidice,

Facultatea de Chimie Industrialã, Universitatea
Politehnicã Bucureºti;
 1982 - doctor în ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor
Oxidice;
 1994, 1995 - specializãri la Universitatea
„Claude Bernard“, Lyon Franþa;
 1995, 1997 - specializãri la University of London,
Darlinghton Anglia;
 1998 - specializare la University of Sevilla Spania.

ECATERINA

ANDRONESCU

susþine cã va respecta
Strategia pentru Educaþie

Activitate profesionalã
 1972 - 1983 - Asistent universitar,

Universitatea Politehnicã Bucureºti;
 1983 - 1990 - ªef lucrãri (lector),

Universitatea Politehnicã Bucureºti;
 1990 - 1994 - Conferenþiar, Universitatea Politehnicã

Bucureºti;
 1994 - prezent - Profesor universitar,

Universitatea Politehnicã Bucureºti;
 1989 - 1992 - Prodecan Facultatea de Chimie

Industrialã;
 1992 - 2004 - Decan Facultatea de Chimie Industrialã,

Universitatea Politehnicã Bucureºti;
 2004 - prezent - Rector Universitatea Politehnicã

Bucureºti.

Funcþii, activitãþi într-un partid politic
 1996 - prezent - membru PSD;
 1997 - prezent - membru în Consiliul Naþional PSD;
 1997 - prezent - membru în Biroul Executiv

Central;
 1997 - prezent - Vicepreºedinte al Organizaþiei PSD a

Municipiului Bucureºti.

Funcþii, activitãþi într-o organizaþie din
administraþia publicã centralã sau localã
 1995 - 1996 - Secretar de Stat Ministerul Educaþiei ºi

Cercetãrii;
 2000 - 2003 - Ministru - Ministerul Educaþiei ºi

Cercetãrii;

Funcþii, activitãþi parlamentare
anterioare
 1996 - 2000 - Secretarul Comisiei de Învãþãmânt,

ªtiinþã ºi Tineret, Camera Deputaþilor;
 2000 - 2004 - membru în Comisia de Învãþãmânt,

ªtiinþã ºi Tineret, Camera Deputaþilor.

Funcþii, activitãþi în organizaþii
internaþionale
 2003 - prezent - membru ISDUE.

Activitate civicã
 Preºedintele Asociaþiei Profesorilor Social Democraþi.

Activitate publicisticã, ºtiinþificã,
în foruri academice
 peste 155 de lucrãri ºtiinþifice publicate în reviste de

specialitate din þarã ºi strãinãtate (30);
 peste 60 de contracte de cercetare ºtiinþificã naþionale

sau internaþionale (56 cu responsabilitate directã);
 trei cãrþi, un brevet de invenþie.

Distincþii, decoraþii
 2002 - Steaua României în grad de Cavaler;
 2003 - Doctor Honoris Causa Universitatea Tehnicã

Iaºi, Universitatea „A. Vlaicu“ Arad;
 2004 - Doctor Honoris Causa Universitãþile Politehnicã

Timiºoara, Suceava, Petroºani;
 2003 - membru corespondent al Academiei Tehnice

Baia Mare.

Alte activitãþi
 membru în Societatea Europeanã de Ceramicã;
 membru fondator Societatea Românã de Ceramicã,

Societatea Românã de Chimie, Societatea Românã de
Inginerie Chimicã;
 membru al Academiei Oamenilor de ªtiinþã.

Ministrul Educaþiei, Ecaterina Andronescu a declarat la
audierile din Parlament cã direcþiile de acþiune vor fi realizarea
unui pachet legislativ în concordanþã cu Pactul pentru Educaþie ºi
cu strategia pentru Educaþie, recredibilizarea profesiei de dascãl,
creºterea încrederii în ºcoalã, salarizarea profesorilor în funcþie de
evaluarea acestora ºi repoziþionarea universitãþilor româneºti în
spaþiul european. Ecaterina Andronescu a prezentat timp de 45 de
minute programul de guvernare pentru educaþie, accentuând cã
acesta se bazeazã în primul rând pe prevederile Pactului Naþional
pentru Educaþie ºi ale Strategiei pentru educaþie a comisiei Miclea
de la Cotroceni. Fãrã a intra foarte tare în amãnuntele legate de
pârghiile prin care se va trece la centrarea învãþãmântului pe competenþe ºi evaluare continuã, noul ministru al educaþiei a spus cã
sunt necesare modificãri în privinþa examenului de bacalaureat ºi
cã tezele unice nu i se par potrivite pentru admiterea în liceu.
În termeni generali, ministrul a spus cã va milita pentru o
educaþie care sã punã accentul mai mult pe competenþe, ºi nu pe
acumularea de informaþii. Altfel spus, elevii ºi studenþii sã nu

înveþe, de cele mai multe ori mecanic, informaþii care nu le vor fi
necesare în domeniul pe care intenþioneazã sã îl aprofundeze.
În prezent, media obþinutã de elevii claselor a VII-a ºi a VIII-a
la tezele cu subiect unic este luatã în calcul la admiterea la liceu.
Astfel, potrivit metodologiei aprobate de Ministerul Educaþiei, elevii
sunt admiºi la liceu fãrã examen, þinându-se cont de media generalã
a notelor obþinute la tezele cu subiect unic, care are o pondere de
50 la sutã din nota finalã, ºi de media generalã de absolvire a
claselor V-VIII, care are tot o pondere de 50 la sutã din nota finalã.
În privinþa bacalaureatului, acesta se va desfãºura, în 2009,
dupã o procedurã similarã celei de anul acesta, potrivit metodologiei publicate, pe 1 septembrie, de Ministerul Educaþiei, în ciuda
numeroaselor contestaþii aduse de pãrinþi, profesori, sindicate ºi
organizaþii ale societãþii civile. Andronescu a mai afirmat cã
salarizarea nediferenþiatã nu este, în opinia sa, o metodã de a
motiva cadrele didactice. „Stabilirea unor criterii de performanþã
ºi de salarizare diferenþiatã reprezintã puncte foarte importante în
creºterea calitãþii în sistemul de învãþãmânt“, a precizat ea. ( D . N . )
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Cel puþin pe hârtie,

Învãþãmântul,
prioritatea 0
pentru
Guvernul Boc
Potrivit programului de
guvernare, executivul considerã educaþia ca fiind vectorul dezvoltãrii durabile. Cât
din acest program va fi ºi
realizat rãmâne de vãzut. Mai
ales în condiþiile în care, aºa
cum ne-au obiºnuit politicienii, aceste programe nu
prea s-au respectat din
diverse motive.
Astfel, potrivit programului de
guvernare 2009 – 2012, dezvoltarea
capitalului uman ºi creºterea competitivitãþii prin formare iniþialã ºi
continuã, pentru o piaþã a muncii flexibilã ºi globalizatã, reprezintã obiectivele majore ale programului de guvernare.
Economia competitivã, consolidarea democraþiei ºi societatea cunoaºterii impun, alãturi de cele 4 instrumente cognitive care alcãtuiesc
tradiþional alfabetizarea de bazã (abilitãþi de comunicare, scriere, citire ºi
calcul matematic), dobândirea unor
noi competenþe: alfabetizarea digitalã ºi informaþionalã, cultura ºi civilizaþia tehnologicã, comunicarea în
limbi moderne de largã circulaþie,
cultura ºi conduita civicã, cetãþenia
democraticã, gândirea criticã, capacitatea de adaptare la situaþii noi,
competenþe antreprenoriale, lucrul în
echipã, interesul pentru dezvoltarea
personalã ºi învãþarea continuã.
ªcoala trebuie sã construiascã ºi
sã consolideze un set de valori stabile
ºi coerente (profesionalism, cinste,
corectitudine, dreptate socialã) ºi
conduite favorabile unui stil de viaþã
sãnãtos. Guvernarea va respecta Pactul naþional pentru educaþie ºi va
aplica strategia „Educaþie ºi cercetare
pentru societatea cunoaºterii“ elaboratã în baza Pactului naþional ºi
asumatã de preºedinþia României ºi
sindicatele din educaþie.

5. Introducerea unui curriculum
ºcolar bazat pe competenþe.
6. Promovarea unui sistem de
salarizare bazat pe performanþã, concordant cu statutul cadrelor didactice
în societate.
7. Realizarea unui sistem legislativ care sã asigure modernizarea, stabilitatea ºi predictibilitatea sistemului de învãþãmânt, precum ºi garantarea egalitãþii de ºanse la accesul la
educaþie.
8. Asigurarea calitãþii ºi stimularea excelenþei în învãþãmântul superior de stat ºi privat.
9. Educaþia permanentã în vederea obþinerii unor calificãri noi, a
extinderii specializãrii ºi perfecþionãrii.

Direcþii de acþiune
Educaþia timpurie
 Susþinerea de cãtre stat a cheltuielilor cu educaþia timpurie.
 Coordonarea serviciilor oferite
de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Inovãrii cu cele oferite de Ministerul
Sãnãtãþii ºi Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale, pentru optimizarea serviciilor de educaþie timpurie.
 Elaborarea ºi monitorizarea
curriculumului ºi a standardelor de
calitate pentru educaþia timpurie.
 Formarea iniþialã ºi continuã a
personalului dedicat educaþiei timpurii.
 Cuprinderea în educaþia timpurie a peste 80% dintre copiii între
3-5 ani.
 Încurajarea ºi susþinerea iniþiativelor locale ºi a celor private pentru
construirea de creºe, eficientizarea

Obiective de guvernare
1. Realizarea unui sistem educaþional stabil, echitabil, eficient ºi
relevant.
2. Alocarea a 6% din PIB pentru
educaþie.
3. Transformarea educaþiei timpurii în bun public.
4. Descentralizarea învãþãmântului preuniversitar ºi creºterea autonomiei ºcolilor.
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legii tichetelor de creºã.
 Introducerea grupei pregãtitoare în învãþãmântul obligatoriu.
Învãþãmântul preuniversitar
 Promovarea pachetului legislativ pentru învãþãmântul preuniversitar.
 Trecerea de la un curriculum
axat pe acumularea de informaþii la
un curriculum flexibil centrat pe formarea de competenþe relevante pentru piaþa muncii, pentru dezvoltarea
capacitãþii de creaþie ºi inovare, precum ºi a celei de adaptare la situaþii
noi.
 Accelerarea descentralizãrii în
contextul asigurãrii calitãþii învãþãmântului.
 Eliminarea abandonului ºcolar
din învãþãmântul obligatoriu.
 Încurajarea continuãrii studiilor astfel încât cel puþin 85% dintre
tineri sã fie absolvenþi de studii
liceale.
 Creºterea proporþiei absolvenþilor în domeniile ºtiinþelor exacte
ºi al tehnologiei.
 Generalizarea învãþãrii informatizate.
 Cuprinderea tuturor copiilor
cu nevoi speciale ºi din grupuri vulnerabile în învãþãmântul special sau
de masã.
 Asigurarea coerenþei procedurilor de evaluare ºi a examenelor
pe baza standardelor naþionale adecvate ciclurilor de învãþãmânt.
 În domeniul învãþãmântului ºi
educaþiei pentru minoritãþile naþionale se vor avea în vedere:
- accesul egal la educaþie în toate
ciclurile de învãþãmânt;
- asigurarea cu manuale ºcolare;

- asigurarea condiþiilor de însuºire a limbii române ºi limbii materne;
- promovarea interculturalitãþii.
 Susþinerea copiilor ºi tinerilor
capabili de performanþã.
 Generalizarea programului
„ªcoala de dupã ºcoalã“.
 Dezvoltarea învãþãmântului
din mediul rural.
 Asigurarea serviciilor de consiliere ºi orientare ºcolarã, profesionalã ºi de asistenþã psihopedagogicã.
 Eliminarea violenþelor din
ºcoalã ºi din jurul ei.
 Asigurarea educaþiei complementare (educaþie pentru sãnãtate ºi
alimentaþie sãnãtoasã, culturã, culturã civicã, antreprenorialã ºi tehnologicã, prin sport etc.).
Învãþãmântul superior
 Pregãtirea de specialiºti cu creativitate ºi capacitate de inovare.
 Producerea de cunoaºtere relevantã internaþionalã prin cercetare
ºtiinþificã.
 Realizarea de creaþie culturalã.
 Diseminarea cunoaºterii.
 Formarea de specialiºti în
domenii relevante pentru societate.
 Deschiderea spre comunitate ºi
participarea cu expertizã la stabilirea
direcþiilor de dezvoltare naþionalã.
 Asumarea responsabilitãþii sociale derivate din autonomia academicã.
 Promovarea excelenþei personale ºi instituþionale pe bazã de criterii valorice validate internaþional.
 Încurajarea repatrierii elitelor
universitare româneºti.
 Evaluarea externã a tuturor
instituþiilor de învãþãmânt superior,
publice ºi private, în vederea asigurãrii calitãþii.
 Diferenþierea prin legislaþie a
universitãþilor, în universitãþi de educaþie, de educaþie ºi cercetare ºi preponderent de cercetare.
 Întãrirea autonomiei universitare în vederea creºterii calitãþii învãþãmântului superior.
 Modernizarea managementului ºi conducerii universitãþilor.
 Funcþionarea efectivã a unui
cod deontologic la nivelul fiecãrei
universitãþi.
 Finanþarea multianualã a programelor de studii.
 Susþinerea învãþãmântului de
ºtiinþe exacte ºi tehnic în conformitate cu directivele europene.
 Promovarea excelenþei insti-

tuþionale prin programe de finanþare
competiþionalã;
 Implicarea universitãþilor în
educaþia permanentã pentru cuprinderea a 10% din populaþia activã.
 Promovarea parteneriatului cu
studenþii.
 Dezvoltarea ºi diversificarea
programelor de burse.
 Asigurarea mobilitãþii studenþilor la nivel naþional ºi internaþional.
 Asigurarea funcþionãrii sistemului de credite pentru finanþarea
studiilor.
 Internaþionalizarea învãþãmântului superior din România.

Resurse umane
 Modernizarea formãrii iniþiale,
susþinerea formãrii continue a
cadrelor didactice ºi stabilirea de criterii relevante de evaluare a calitãþii
cadrelor didactice.
 Repoziþionarea socialã justã a
cadrelor didactice prin:
- salarizarea corespunzãtoare;
- susþinerea parteneriatelor ºcoalã - comunitate localã, cu implicarea
cadrelor didactice în susþinerea problemelor comunitãþilor;
- introducerea unor trepte profesionale de excelenþã acordate pe baza
performanþelor obþinute.
 Formarea iniþialã ºi continuã a
managerilor din sistemul de învãþãmânt.
 Profesionalizarea ºi depolitizarea carierei manageriale în educaþie.

Infrastructurã
 Dezvoltarea de campusuri
ºcolare integrate pentru educaþia de
bazã, complementarã ºi continuã.
 Reabilitarea ºcolilor astfel
încât toate unitãþile de învãþãmânt sã
poatã obþine autorizare sanitarã pânã
la începerea anului ºcolar 2010/2011.
 Construcþia de grãdiniþe noi
pentru cuprinderea integralã a copiilor de 3-6 ani.
 Reorganizarea reþelei ºcolare ºi
asigurarea transportului ºcolar.
 Descentralizarea administrativã coerentã, prin stabilirea clarã a
obiectivelor, responsabilitãþilor ºi
resurselor.
 Construcþia de cãmine noi pentru circa 10.000 de studenþi.
 Dotarea spaþiilor ºi laboratoarelor din învãþãmântul superior.
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Bugetul Educaþiei
a fost de
maximum
4% din PIB
Anul care s-a încheiat nu a fost unul fast
pentru învãþãmânt. Bugetul de 6 % aproape
s-a înjumãtãþit sub stricta supraveghere a
ministrului steluþã. 2008 a însemnat ºi anul
în care neruºinarea a atins cote maxime.
Pe de-o parte fostul premier Tãriceanu se
lãuda cu marile investiþii din învãþãmânt,
iar pe cealaltã parte tãia din bugetul
educaþiei. Restul de fonduri au fost împãrþite
Din punct de vedere financiar,
Ministerul Educaþiei a încheiat anul
2008 cu o datorie de 1.200 de milioane RON, bani rezultaþi din
investiþiile declanºate, lucrãrile efectuate ºi neplãtite. Aceastã sumã a rezultat în urma unei evaluãri fãcute de
noul ministru al educaþiei în condiþiile în care peste un miliard de euro a
fost tãiat din bugetul învãþãmântului
în urma rectificãrilor.
Anul trecut a ieºit la ivealã ºi una
dintre afacerile familiei Adomniþei.
Mai exact, potrivit redactorilor ziarului „Bunã ziua, Iaºi“, în perioada în
care liberalul Cristian Adomniþei a
fost ministru al Educaþiei, familia sa,
prin firmele pe care le deþine, a încasat bani de la minister. Afacerile s-au
derulat în judeþul Suceava, unde
Adomniþei s-a nãscut ºi unde locuieºte familia sa. Banii s-au scurs în conturile firmei fratelui fostului ministru, Bogdan (Bobi) Constantin
Adomniþei, prin Universitatea ªtefan
cel Mare Suceava, finanþatã de Ministerul Educaþiei.
La începutul lui aprilie, pe data
de 5, deputatul PNL de Iaºi, Cristian
Adomniþei, a fost numit ministru al
Educaþiei, Tineretului ºi Cercetãrii
(MECT). Nu a durat mult ºi firma lui

în funcþie de coloratura politicã.
Astfel, s-a ajuns ca majoritatea fondurilor
pentru investiþii sã fie direcþionate spre
localitãþile unde primarii erau membri
PNL sau, cum s-a întâmplat în cazul de la
Suceava, banii s-au dat cu dedicaþie
pentru o anumitã firmã, în acest caz
fiind vorba de firma fratelui ministrului
Educaþiei.

Bobi Adomniþei, Moldoproiect ASD
SRL, din Suceava, s-a lipit la un contract pe bani proveniþi de la ministerul pe care-l conducea fratele sãu.
La 7 mai 2007, firma Moldoproiect
ASD SRL Suceava a încheiat un contract, în valoare de 129 mii lei, fãrã
TVA, cu Universitatea „ªtefan cel
Mare“.
La câteva sãptãmâni dupã ce
Adomniþei a fost numit ministru,
universitatea suceveanã a anunþat
declanºarea procedurii de cerere de
ofertã în vederea atribuirii contractului pentru realizarea studiul de fezabilitate ºi a proiectului tehnic pentru
reabilitarea Cãminului Studenþesc
numãrul 3. Prevederea bugetarã pentru acest proiect a fost de 130 mii lei,
fãrã TVA. Firma lui Bobi Adomniþei,
Moldoproiect ASD SRL, a alergat de
una singurã. Nicio altã firmã nu a
concurat pentru acest contract.
Inspirat, Bobi Adomniþei a fãcut o
ofertã de 129 mii lei fãrã TVA, cu
puþin sub prevederea bugetarã.
Afacerile familiei ministrului pe
bani direcþionaþi de la ministerul pe
care Adomniþei îl conducea nu s-au
oprit. Câteva luni mai târziu, în luna
iulie a anului trecut, Universitatea
„ªtefan cel Mare“ din Suceava a înce-

Majorãrile salariale
Anul 2008 a debutat cu negocieri salariale eºuate.
Dupã numeroase întâlniri ale sindicaliºtilor din educaþie cu ministrul Cristian Adomniþei ºi cu premierul
Cãlin Popescu-Tãriceanu, sindicaliºtii nu au putut
obþine de la Guvern o majorare mai mare de 12,37%.
Aceasta creºtere s-a aplicat în douã tranºe, în aprilie
ºi în octombrie, dar procentul nu i-a mulþumit pe
reprezentanþii angajaþilor din învãþãmânt. La începutul
lui aprilie însã, o iniþiativã legislativã a mai multor
deputaþi ºi senatori, prin care se reglementa majorarea salariilor profesorilor universitari cu 74% ºi ale
profesorilor din sistemul preuniversitar cu 54%, a fost
aprobatã de Senat. La sfârºitul lui septembrie,
Comisia de Învãþãmânt din cadrul Camerei Deputaþilor a fãcut un amendament la ordonanþa de guvern
care prevedea majorãrile salariale pentru 2008 prin
care cereau majorarea coeficientului unic la 400 de
ron, ceea ce asigura creºterea salariilor stabilite prin
proiectul de lege aprobat în Senat. Legea a fost promulgatã ºi de Camera Deputaþilor ºi ar fi trebuit sã
intre în vigoare de la 1 octombrie. Aceasta lege,
221/2008, nu a fost agreatã de Guvern, care a încercat toate demersurile, legale sau ilegale, prin care ar
fi putut anula sau amâna intrarea ei în vigoare. Dupã
demiterea ministrului, pentru a bloca legea
221/2008, executivul a aprobat, consecutiv, douã
ordonanþe de urgenþã, prima prin care legea ar fi
intrat în vigoare în 2009 ºi o alta, care o modifica pe
prima, ºi implicit legea 221/2008, prin care salariile
angajatilor din învãþãmânt ar fi fost mãrite gradual.

2008
put demersurile pentru atribuirea
unui alt contract. Astfel, universitatea din Suceava a scos la licitaþie contractul pentru realizarea studiului de
fezabilitate pentru Centrul teritorial
de învãþãmânt ºi educaþie continuã
Vatra Dornei. Complexul se întinde
pe o suprafaþã mare ºi cuprinde mai
multe imobile. ªi de aceastã datã,
firma lui Bobi Adomniþei nu a avut
concurent ºi, în plus, a ghicit, la virgulã, fondurile pe care universitatea le
avea la dispoziþie pentru acest obiectiv. Astfel, prevederea bugetarã a fost
de 125 mii lei, fãrã TVA, iar Moldoproiect ASD SRL a prezentat o ofertã
financiarã de 124,9 mii lei, fãrã TVA.
La 20 iulie, Bobi Adomniþei ºi-a
adjudecat contractul cu Universitatea „ªtefan cel Mare“. Conform contractului, firma familiei Adomniþei
trebuia sã realizeze studiul de fezabilitate, proiectul tehnic ºi sã întocmeascã caietul de sarcini pentru licitaþia ce avea sã fie organizatã pentru
atribuirea contractului de execuþie a
lucrarilor de construcþii. Dupã ce caietul de sarcini a fost întocmit de
firma lui Adomniþei, un an mai târziu
a fost organizatã licitaþia pentru
atribuirea contractului de execuþie.
La licitaþie s-au prezentat 6 firme, dar

una singura, din Iaºi, a respectat exigentele prevãzute în caietul de sarcini
întocmit de firma lui Adomniþei. Aºa
se face cã firma OMR Instalaþii SRL,
din Iaºi, a pus mâna pe contractul de
2,4 milioane lei. Firma ieºeanã a fost
înfiinþatã în 2005 ºi aparþine unei
familii, Rotariu.
Rectorul Universitãþii „ªtefan cel
Mare“ Suceava, Adrian Graur, nu
face un secret din faptul cã îl cunoaºte destul de bine pe liberalul Adom-

niþei ºi pe familia sa. În plus, acesta
considerã cã Adomniþei este cel mai
bun ministru pe care l-a avut educaþia româneascã. „A adus cei mai
mulþi bani!“, susþine rectorul Adrian
Graur. „Îl cunosc pe Cristi Adomniþei. Da, am fost invitat la nunta sa ºi
m-am dus cu mare plãcere“, a spus
Adrian Graur, rectorul Universitãþii
„ªtefan cel Mare“ Suceava, într-o discuþie purtatã cu reporterii cotidianului „Bunã Ziua, Iaºi“.

Examenele naþionale – alte scandaluri, aceleaºi rezultate
Deºi ministrul Adomniþei a spus cã nu
a fãcut greºeli în acest mandat, cele mai
multe reproºuri pe care le-a primit au fost
cauzate de organizarea examenelor naþionale. Primele scandaluri au fost la începutul anului, când, împotriva lui Adomniþei a fost depusã, la Parchet, o plângere
pentru abuz în funcþie împotriva intereselor publice ºi neglijenþa în serviciu. La
baza plângerii au stat suspiciunile lui Rãdulescu cã tezele cu subiect unic, folosite,
din acest an, drept criteriu de admitere la
liceu, ºi examenul de bacalureat vor fi fraudate. Aceastã acþiune a fost iniþiatã de
preºedintele unei agenþii private de evaluarea a calitãþii educaþiei, Gheorghe Rãdulescu. Acesta a fãcut vâlvã ºi câteva luni mai
târziu, când a declarat cã a gãsit mai multe
lucrãri identice la prima probã scrisã a examenului de bacalaureat, aºa cum preconizase încã din februarie.
Demersuri similare sau scrisori în care
se cerea demisia ministrului au fost fãcute
de IRSCA Gifted Education, o organizaþie
pentru copii supradotaþi, Federaþia Naþionalã a Asociaþiilor de Pãrinþi - Învãþãmânt Preuniversitar (FNAP-IP), de PD-L,
PSD ºi de Federaþia Educaþiei Naþionale.

Principalele probleme ridicate au fost
cã subiectele propuse de minister pentru
examene sunt prea grele, cã se copiazã ºi
din acest motiv notele sunt irelevante sau
cã ministerul încurajeazã afaceri dubioase
cu editurile care publicã diferite culegeri de
subiecte rezolvate pentru bacalaureat ºi
teze unice.
Unul dintre cele mai mari scandaluri
le-a creat chiar ministrul Adomnitei, care a
declarat, dupã prima probã oralã de la
bacalaureat, cã subiectele au fost furate,
înainte de examen de pe site-ul ministerului. La proba oralã de limba ºi literatura
românã, la care se referea ministrul,
subiectele erau afiºate pe site-ul ministerului din aprilie. Mai exact, au fost publicate
100 de texte, ale cãror cerinþe erau ascunse,
dar se refereau, în principal, la explicarea
textului dat. Ministrul acuza, astfel, cã mai
mulþi elevi ar fi fãcut rost, cu o zi înainte de
examen, de 300 de cerinþe, care i-ar fi ajutat sã se descurce mai bine în faþa comisiei
de bacalaureat.
Un alt scandal a fost legat de subiectele
de la proba oralã de limba românã. Dupã
numeroasele modificãri care au „reformat”
de-a lungul timpului sistemul de evaluare

ºi modalitatea de admitere într-un ciclu de
învãþãmânt superior (liceu sau facultate),
în 2008 elevii au avut de trecut douã probe
de rezistenþã, în egalã mãsurã controversate: tezele cu subiect unic si bacalaureatul.
Dacã primele au fost acuzate de subiectivism, lucru de la sine înþeles dat fiind
însuºi modul de organizare (elevii au fost
supravegheaþi de cadre didactice din
ºcoalã, mai „indulgente” decât supraveghetorii externi, folosiþi de regulã în examenele naþionale), Bacalaureatul a fost pus
sub stigmatul incompetenþei, obedienþei
excesive faþã de Uniunea Europeanã ºi al
tendinþei de politizare a culturii. Marii clasici ai literaturii române (Eminescu,
Slavici, Preda, Sadoveanu, Caragiale,
Arghezi) fie au lipsit, fie s-au regãsit prea
puþin în subiectele pentru proba oralã la
Limba ºi literatura românã. În schimb,
elevilor li s-au propus spre comentariu o
serie de nume din literatura actualã, precum ºi fragmente din Raportul Tismãneanu, Pactul Naþional pentru Educaþie, Ghidul cetãþeanului român în Uniunea Europeanã, Raportul Centrului de
Sociologie Urbanã ºi Regionalã sau o conferinþã de presã a lui Jonathan Scheele.

w w w. s c o a l a r o m a n e a s c a . r o
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– anul minciunii
Pactul pentru educaþie
În martie, toate partidele parlamentare au semnat alãturi de preºedintele
Traian Bãsescu ºi ºi-au dat acordul asupra principiilor enunþate în Pactul
pentru educaþie. Potrivit Preºedinþiei, Pactul „fundamenteazã strategia ºi
componentele normative ale acþiunilor din domeniul educaþiei ºi cer cetãrii ce urmeazã a fi detaliate în perioada urmãtoare“. El a fost elabo rat pe baza diagnosticului ºi a soluþiilor propuse de cãtre Comisia prezi denþialã de analizã ºi elaborare a politicilor din domeniul educaþiei ºi
cercetãrii în raportul prezentat public în data de 12 iulie 2007. Dupã ce a
fost parafat de liderii politici, administraþia prezidenþialã a invitat ºi orga nizaþiile societãþii civile sã adere la pact. În primã fazã, din rândul sindi catelor, doar Federaþia Educaþiei Naþionale a aderat la pact, aceasta fiind
urmatã de FSLI ºi Alma Mater.

Ce prevede Pactul

Legile lui Adomniþei
Ministerul Educaþiei, sub conducerea lui Cristian Adomniþei, a iniþiat
proiectul unui pachet de legi care ar fi
modificat mare parte din modul în
care este reglementat, în prezent, sistemul educativ.
La acest proiect au lucrat specialiºti din cadrul ministerului, iar printre cele mai importante prevederi se
numãrau descentralizarea sistemului
de învãþãmânt preuniversitar, salarizarea diferenþiatã a cadrelor didactice, în funcþie de performanþe ºi finanþarea pe elev a ºcolilor ºi liceelor,
indiferent dacã acestea ar fi de stat
sau private.
Ministrul Cristian Adomniþei a
transformat însã dezbaterile publice
la proiectele legilor educaþiei în ade-
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vãrate întâlniri electorale. Prin aceste
discuþii, care au avut loc la nivel judeþean, s-a încercat promovarea Partidului Naþional Liberal, partid care,
dupã cum se precizeazã în cuvântul
ministrului Educaþiei, Cristian
Adomniþei, încearcã sã reformeze
educaþia. În acelaºi discurs, Adomniþei ne aratã cã, prin aceste proiecte
de lege, Guvernul Tãriceanu chiar
considerã educaþia ca fiind prioritate
naþionalã.
Dezbaterile publice au fost transformate de cãtre ministrul Educaþiei
într-un circ mediatic ºi electoral.
Deputaþi ºi senatori, care poate nu ar
avea nicio legãturã cu învãþãmântul,
dar având carnet PNL au fost invitaþi
sã-ºi spunã în faþa mulþimii pãrerea
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despre extraordinarele legi propuse
de Adomniþei & CO. Toþi au lãudat ºi
au apreciat efortul ºi profesionalismul actualului ºef al educaþiei.
Dupã momentul solemn urma
prezentarea de cãtre reprezentantul
MECT a noutãþilor pachetului de legi.
Timp de circa 30 de minute s-au arãtat noutãþile pe care le aduc legile ºi
de ce trebuie fãcute aceste schimbãri.
ªi astfel s-au pierdut în cele mai multe cazuri peste 50 de minute. Unele
dezbateri s-au oprit aici, asta ºi din
cauza reprezentanþilor MECT, care
nu aveau prea mult timp de pierdut.
Trebuie spus cã din miºcarea sindicalã doar Federaþia Educaþiei Naþionale s-a opus acestui circ mediatic.
În ultimã instanþã, FEN i-a trimis o
scrisoare primului-ministru prin care
i-a solicitat sã retragã proiectele marca Adomniþei. Dupã ce ministerul a
organizat, prin cele 42 de inspectorate ºcolare din þarã, dezbateri pe
marginea proiectului, dupã ce ministrul însuºi a întreprins mai multe
deplasãri în teritoriu pentru discuþii,
dupã ce s-au întocmit comisii care sã
analizeze propunerile celor implicaþi
în dezbateri, cu o lunã înainte sã fie
demis, Adomniþei a anunþat cã nu
mai trimite pachetul de legi spre promulgare, în Parlament, pentru cã
acesta ar putea fi refuzat pe considerente politice. Oricum, nici partidele
politice, nici comisia prezidenþialã
pentru educaþie, nici diferite sindicate ºi organizaþii din educaþie nu au
sprijinit demersul lui Adomniþei.

Potrivit Pactului Naþional pentru Educaþie, reprezentanþii partidelor
politice parlamentare, ai instituþiilor ºi organizaþiilor subsemnate, se
angajeazã sã urmãreascã atingerea urmãtoarelor OBIECTIVE:
1. Modernizarea sistemului ºi a instituþiilor de educaþie în perioada 20082013, astfel încât în viitor ºcoala româneascã sã fie competitivã pe
plan european ºi global.
2. Asigurarea în perioada 2008-2013, din alocarea bugetarã anualã, a
minimum 6% din PIB pentru educaþie ºi a minimum 1% pentru cer cetare, pentru a aºeza sistemele de educaþie ºi de cercetare pe o
temelie financiarã solidã, pe duratã medie ºi lungã.
3. Transformarea educaþiei timpurii într-un bun public, realizarea unei
educaþii ºcolare obligatorii de 10 ani ºi garantarea unui acces neîn grãdit la educaþie gratuitã pânã la absolvirea liceului.
4. Descentralizarea comprehensivã – financiarã, curricularã ºi de resurse
umane –, adaptarea curriculumului la nevoile specifice dezvoltãrii per sonale, la cerinþele pieþei forþei de muncã ºi ale fiecãrei comunitãþi, în
baza principiului subsidiaritãþii.
5. Adoptarea principiului „finanþarea urmeazã elevul/preºcolarul“ în
învãþãmântul preuniversitar, respectiv a principiului „finanþãrii multi anuale, pe cicluri ºi programe de studii ºi pe proiecte“ în învãþãmântul
universitar.
6. Adoptarea unei carte a drepturilor ºi libertãþilor în educaþie, care sã
garanteze accesul la o educaþie de calitate.
7. Definirea unor arii de educaþie prioritarã, pentru a depãºi decalajul
care separã în mod dramatic mediul rural de cel urban sau diferite ca tegorii sociale de cetãþeni din România.

8. Educaþia permanentã va deveni baza sistemului educaþional din
România ºi va fi extinsã astfel încât, pânã în 2013, sã includã anual cel
puþin 12% din forþa de muncã activã a þãrii. Baza legislativã a educaþiei
va fi reconstruitã în mod corespunzãtor.
Trebuie spus cã prevederile Pactului se aplicã în mod nediscriminatoriu
învãþãmântului în limba românã, în limbile minoritãþilor naþionale ºi în
limbi de circulaþie internaþionalã.
Aceste 8 obiective au fost reperele elaborãrii strategiei intitulatã
„Educaþie ºi Cercetare pentru Societatea Cunoaºterii“, care s-a elaborat
pe baza propunerilor venite de la partidele politice, de la organizaþiile
societãþii civile ºi de la sindicatele din învãþãmânt semnatare ale pactului.
Strategia a fost asumatã de toate organizaþiile sindicale ºi va sta la baza emiterii unor acte normative care vor veni sã reformeze învãþãmântul românesc.
PAGINI REALIZATE DE VIRGIL CRISTEA
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 CONSILIERUL TÃU JURIDIC ,
ALEXANDRA ICHIM

ÎNCERCAREA GUVERNULUI
de modificare a art. 12 alin. 1 ºi 2 din Legea 130/1996,
BLOCATÃ DE OIM

În forma actualã, art. 12 alin. (1) din Legea
130/1996 stabileºte: „Contracte colective de
muncã se pot încheia ºi pentru salariaþii instituþiilor bugetare. Prin aceste contracte nu se pot
negocia clauze referitoare la drepturile ale cãror
acordare ºi cuantum sunt stabilite prin dispoziþii
legale. (2) Contractele colective de muncã ale
salariaþilor instituþiilor bugetare se pot încheia la
nivelul unitãþilor, la nivelul administraþiei sau al
serviciilor publice locale, pentru instituþiile din
subordinea acestora, ºi la nivel departamental,
pentru instituþiile subordonate“. Motivând cã
textul de lege nu este clar ºi lasã loc unor interpretãri, Guvernul a propus modificarea textului
în: „Contracte colective de muncã se pot încheia
ºi pentru personalul din instituþiile ºi autoritãþile
publice. Prin aceste contracte nu se pot negocia
clauze referitoare la drepturile ale cãror acordare ºi cuantum sunt stabilite prin dispoziþii
legale referitoare la: salarii de bazã, sporuri, indemnizaþii, premii ºi alte drepturi de personal“.
Desigur puteþi observa cã dorinþa Guvernului de
explicitare a textului de lege era de fapt o încãlcare de legalizare a reducerii la tãcere a organizaþiilor sindicale, în sensul restrângerii dreptului
acestora de a mai negocia drepturi salariale pentru salariaþii bugetari pe care îi reprezintã.
Având în vedere cã întreaga legislaþie, internã ºi
internaþionalã, se exprimã în sensul asigurãrii
dreptului de negociere colectivã, apreciem cã
materializarea intenþiei de modificare a Legii
Revista „ªCOALA
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130/1996 ar conduce la anularea dreptului de
negociere colectivã ºi la reducerea, pânã la negarea rolului ºi atribuþiilor sindicatelor. Proiectul de modificare a Legii 130/1996 este, poate,
cea mai gravã încercare a sistemului de guvernare de a ºterge efectiv atât dreptul salariaþilor la
negocieri, cât ºi dreptul acestora de reprezentare
prin sindicate. Proiectul de modificare a Legii
130/1996 contravine inclusiv Actului Fundamental al statului român, care, în art. 45 alin.
1, garanteazã esenþialul drept la negocieri colective. Aprobarea Proiectului de modificare a Legii
130/1996 ar conduce la situaþii deosebit de
grave. Pentru prevenirea unui abuz al Guvernului României ºi pentru preîntâmpinarea posibilului conflict de muncã la nivel naþional, la 5
decembrie 2007 am sesizat Organizaþia Internaþionalã a Muncii (OIM -adresa nr. 353) prin
care am solicitat intervenþia de urgenþã la nivelul
Guvernului României pentru a verifica legalitatea demersului Proiectului de modificare a
Legii 130/1996 în raport cu prevederile legale
internaþionale.
La 23 ianuarie 2007, OIM confirmã primirea petiþiei noastre ºi ne informeazã cã Biroul
Internaþional al Muncii a intervenit pe lângã
Guvern, punându-ne totodatã în vedere posibilitatea de a informa ºi organele de control ale
Organizaþiei. În acest sens, am ales Comisia de
experþi pentru aplicarea convenþiilor, sesizatã la
7 februarie. Prin aceasta, am completat cererea

rom`neascq“
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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.

iniþialã cu urmãtoarele precizãri: „... în România, la nivelul sistemului de guvernare central ºi
local existã o politicã permanentã de negare a
dialogului social ºi a obligativitãþii consultãrii
permanente ºi reale a organizaþiilor sindicale. La
toate nivelurile, de la autoritãþile centrale, pânã
la cele teritoriale, noþiunea drepturilor colective,
a dialogului social permanent ºi a rolului organizaþiilor sindicale este permanent denaturatã ºi
încãlcatã. De cele mai multe ori sindicatele se fac
ascultate doar ca urmare a unor mãsuri de protest ºi ca urmare a acþiunilor judecãtoreºti. Desigur, acest lucru, în contextul existenþei legislaþiei
naþionale ºi internaþionale în domeniul relaþiilor
de muncã, este absurd ºi de naturã a prejudicia
constant salariatul ºi organizaþiile sindicale.
Proiectul de modificare a Legii 130/1996obiectul plângerii FEN- este un act grav de încãlcare a noþiunii ºi scopului organizaþiilor sindicale ºi a dialogului social permanent:
1. Conform art. 34 alin. 1 din Decretul privitor la persoanele fizice ºi persoanele juridice
nr. 31/30 ian. 1954, «Persoana juridicã nu poate
avea decât acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, actul de înfiinþare sau
statut».
2. art. 217 alin. 1 Codul Muncii: «Sindicatele
sunt persoane juridice independente, fãrã scop
patrimonial, constituite în scopul apãrãrii ºi promovãrii drepturilor colective ºi individuale, precum ºi a intereselor profesionale, economice,
sociale, culturale ºi sportive ale membrilor lor».
3. art. 218 Codul Muncii: «Sindicatele participã prin reprezentanþii proprii, în condiþiile
legii, la negocierea ºi încheierea contractelor
colective de muncã, la tratative sau acorduri cu
autoritãþile publice ºi cu patronatele, precum ºi
în structurile specifice dialogului social».
4. art. 220 Codul Muncii: «Exerciþiul dreptului sindical al salariaþilor este recunoscut la
nivelul tuturor angajatorilor, cu respectarea
drepturilor ºi libertãþilor garantate prin Constituþie ºi în conformitate cu dispoziþiile prezentului cod ºi ale legilor speciale».
5. art. 221 alin 1 Codul Muncii: «Este
interzisã orice intervenþie a autoritãþilor publice
de naturã a limita drepturile sindicale sau a le
împiedica exercitarea lor legalã».
6. art. 1 din Legea 54/2004: «Sindicatele
sunt constituite în scopul apãrãrii drepturilor
prevãzute în legislaþia naþionalã, în pactele,
tratatele ºi convenþiile internaþionale la care România este parte, precum ºi în contractele colective de muncã ºi promovãrii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale ºi sportive
ale membrilor acestora».
7. Pentru realizarea scopului pentru care
sunt constituite, organizaþiile sindicale au dreptul sã foloseascã mijloace specifice, cum ar fi de
exemplu negocierile (art. 27 ºi 28 Legea
54/2004).
8. art. 3 alin. 1 Legea 130/1996: «Negocierea
colectivã, la nivel de unitate, este obligatorie, cu
excepþia cazului în care unitatea are mai puþin
de 21 de salariaþi» ºi are loc în fiecare an (alin. 2
acelaºi articol).
9. art. 3 alin. 4 Legea 130/1996: «Negocierea
colectivã va avea ca obiect, cel puþin: salariile,
durata timpului de lucru, programul de lucru ºi
condiþiile de muncã».
10. art. 41 alin. 5 Constituþia României, care
garanteazã «dreptul la negocieri colective în
materie de muncã», în vederea asigurãrii
mãsurilor de protecþie socialã, aºa cum sunt
acestea definite de acelaºi articol, alin. 2, precum
ºi de art. 6 alin. 1 Codul Muncii.

11. art. 236 alin. 1 Codul Muncii: «Contractul
colectiv de muncã este convenþia încheiatã în
formã scrisã între angajator sau organizaþia patronalã, de o parte, ºi salariaþi, reprezentaþi prin
sindicate ori în alt mod prevazut de lege, de cealaltã parte, prin care se stabilesc clauze privind
condiþiile de muncã, salarizarea, precum ºi alte
drepturi ºi obligaþii ce decurg din raporturile de
muncã. Aliniatul (2): «Negocierea colectivã este
obligatorie, cu excepþia cazului în care angajatorul are încadraþi mai puþin de 21 de salariaþi».
Aliniatul (3) «La negocierea clauzelor ºi la
încheierea contractelor colective de munca pãrþile sunt egale ºi libere». Aliniatul (4): «Contractele colective de muncã, încheiate cu respectarea
dispoziþiilor legale constituie legea pãrþilor».
12. art. 41 alin. 5 Constituþia României:
«Convenþiile colective sunt obligatorii pentru
pãrþi».
13. art. 5 alin. 1 din Codul Muncii: «În cadrul
relaþiilor de muncã funcþioneazã principiul egalitãþii de tratament faþã de toþi salariaþii ºi angajatorii».
14. art. 1 alin. 5 din Constituþia României:
«În România, respectarea Constituþiei, a supremaþiei sale ºi a legilor este obligatorie».
15. art.11 alin. 1 din Constituþia României:
«Statul român se obligã sã îndeplineascã întocmai ºi cu bunã-credinþã obligaþiile ce-i revin din
tratatele la care este parte. Apreciem cã intenþia
Guvernului României de modificare a art. 12 din
Legea 130/1996, aºa cum am arãtat în petiþiile
anterioare, neagã toate dispoziþiile legale mai
sus invocate, motiv pentru care apreciem cã cererea noastrã este perfect admisibilã».“
Cazul fiind astfel deschis, OIM someazã Guvernul României sã trimitã de urgenþã observaþiile referitoare la petiþia FEN.
Rãspunsul Guvernului, formulat în cadrul
procedurii de analizã a petiþiei FEN:
„În ceea ce priveºte declaraþiile FEN despre
proiectul de modificare a legii nr.130/1996, Guvernul precizeazã într-un comunicat din 8 aprilie 2008 cã negocierea contractelor colective de
muncã se face de acum înainte conform dispoziþiilor legii mai sus-numite, republicatã, amendatã ºi completatã mai apoi. Articolul 12 al acestei legi dispune: contractele colective de muncã
pot fi încheiate ºi pentru salariaþii instituþiilor
bugetare. Dispoziþiile legislative actuale prevãd
imposibilitatea de a negocia prin intermediul
acestui tip de contract clauzele relative ale drepturilor a cãror acordare ºi nivel sunt stabilite
prin lege. De altfel, aplicarea practicã a demonstrat cã generalitatea acestei dispoziþii genereazã
dificultate de interpretare. Era astfel necesar
pentru legislativ sã le clarifice. Conform Guvernului, proiectul de modificare a Legii nr.
130/1996 nu aduce atingere dreptului de negociere colectivã ºi nici nu reduce rolul ºi prerogativele sindicatelor în aceastã privinþã. Modificarea articolului 12, obiect al proiectului de lege,
conþine o enumerare detaliatã ºi concretã a
drepturilor a cãror acordare ºi suma totalã sunt
stabilite prin dispoziþii legale ºi care nu pot ºi negociate prin contracte colective de muncã. Astfel, textul articolului 12 din Legea nr. 130/1996
nu va fi modificat decât în ceea ce priveºte enumerarea clauzelor care nu pot face obiectul negocierii. Guvernul adãugã cã, þinând cont de faptul cã în domeniul bugetar „salariile de bazã,
creºterile, indemnizaþiile, primele ºi alte drepturi ale personalului“ sunt stabilite prin dispoziþii legale, pãrerea ministerului Educaþiei este
cã declaraþiile FEN despre proiectul de modificare a Legii nr.130/1996 nu sunt fondate. În
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sfârºit, el subliniazã cã declaraþiile vizeazã un
text care este la ora actualã un proiect în curs de
analizã cu partenerii sociali, înainte de a fi stabilit sub formã de lege, care pe deasupra va trebui sã fie dezbãtut în Parlament înainte de a fi
adoptat.“ (pct 1.259 ºi 1.260)
Concluziile Comitetului: „OIM confirmã ºi garanteazã dreptul FEN la negocieri colective”
Comitetul aminteºte cã declaraþiile organizaþiilor reclamante se referã la anumite piedici
puse în calea negocierii colective ºi încheierii
contractelor colective de muncã în administraþia
publicã.
Comitetul noteazã cã: Federaþia Educaþiei
Naþionale (FEN) declarã cã Guvernul a elaborat
un proiect de lege care restrânge subiectele care
puteau face obiectul negocierilor precum ºi
nivelul negocierii. Comitetul noteazã, de asemenea, cã articolul 12, alin.1, din Legea 130/1996
privind contractele colective de muncã dispune:
„Contractele colective de muncã pot fi semnate
în egalã mãsurã ºi de salariaþii instituþiilor
bugetare. Acest tip de contract nu permite negocierea clauzelor privind condiþiile de acordare a
drepturilor ºi cuantumul stabilit prin dispoziþii
legale“.
Comitetul precizeazã, pe baza declaraþiilor
organizaþiei reclamante ºi a rãspunsului Guvernului, cã un text amendând articolul citat mai
sus este în curs de elaborare. Conform organizaþiei reclamante, textul va fi modificat dupã cum
urmeazã: „Contractele colective de muncã pot fi
semnate în egalã mãsurã atât de personalul
instituþiilor, cât ºi de autoritaþiile publice. Acest
tip de contract nu permite negocierea clauzelor
privind condiþiile de acordare a drepturilor ºi

M

În urma unei plângeri FEN,
Curtea de Apel Bucureºti a obligat
MECT sã anuleze articolul 2 alin. 1
lit. f din Metodologia de organizare
ºi desfãºurare a concursului pentru
ocuparea funcþiilor de director ºi
director adjunct.
La 29 septembrie 2008, Curtea
de Apel Bucureºti s-a pronunþat
asupra cauzei privind anularea art. 2
alin. 1 lit. f din Metodologia de organizare ºi desfãºurare a concursului
pentru ocuparea funcþiilor de director ºi director adjunct din unitãþile
de învãþãmânt preuniversitar de
stat, Anexã la OMEdCT nr. 3142/
25.01.2006, care nu permitea personalului didactic care are mai puþin
de 4 ani pânã la vârsta maximã de
pensionare sã se înscrie la concursul
pentru ocuparea funcþiei de director.
Federaþia Educaþiei Naþionale a
introdus aceastã cerere la 25 martie
2008, ulterior încercãrilor eºuate de
a rezolva situaþia pe cale amiabilã
prin intermediul adreselor FEN nr.
55/14.02.2008, nr. 56/14.02.2008
ºi nr. 86/21.03.2008 ºi întâlnirilor
din cadrul CDS.
Prin cererea astfel formulatã, în
temeiul art. 8 alin. 1 (1) din Legea
554/2004, FEN a solicitat Curþii sã
oblige MECT la anularea art. 2 alin.
1 lit. f din Metodologia de organizare
ºi desfãºurare a concursului pentru
ocuparea funcþiilor de director ºi
director adjunct din unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar de stat,
Anexã la OMEdCT nr. 3142/
25.01.2006. Contrar prevederilor
art. 127 alin. 1 din Legea nr.
128/1997 ºi prevederilor art. 2 alin.

ianuarie

destinate sectorului privat. Este necesar ca, în
aceste condiþii, cadrele didactice cu statut de
funcþionari publici sã poatã beneficia de garanþiile prevãzute de Convenþia nr. 98.”
„În ceea ce priveºte poziþia Guvernului conform cãreia trebuie þinut cont de faptul cã în
domeniul bugetar „salariile de bazã, criteriile,
indemnizaþiile, primele ºi alte drepturi ale personalului” sunt stabilite prin dispoziþii legale,
ceea ce, în opinia lui, justificã excluderea din
sfera negocierii a contractelor colective de
muncã, Comitetul considerã cã aceastã abordare
vine în întâmpinarea principiilor enunþate de
convenþiile relative la negocierea colectivã ratificatã de Guvern, care încurajeazã ºi promoveazã
dezvoltarea ºi utilizarea mecanismelor de negociere colectivã despre termenii ºi condiþiile de
angajare. Comitetul, recunoscând cã particularitatea funcþiei publice poate cere o anume flexibilitate în aplicarea principiului autonomiei
partenerilor la negocierea colectivã, este de pãrere cã, în prezentul caz, Guvernul ar putea mai
degrabã sã prevadã dispoziþii legislative care sã
permitã Parlamentului sau organului competent
în materie bugetarã sã fixeze o „furculiþã” pentru
negocierile salariale sau sã stabileascã „o
anvelopã“ bugetarã globalã în cadrul cãrora
pãrþile sã poatã negocia clauzele monetare sau
normative (de exemplu, reducerea timpului de
lucru sau alt aranjament, variaþia creºterilor salariale). Astfel de mãsuri ar lãsa un loc semnificativ negocierii colective ºi ar putea câºtiga acordul partenerilor. Comitetul aminteºte totuºi cã
este esenþial ca angajaþii ºi organizaþiile lor sã
poatã participa pe deplin ºi într-un mod semnificativ la determinarea acestui cadru global de
negocieri, ceea ce presupune mai ales ca ei sã

aibã la dispoziþie toate datele financiare, bugetare sau altele, permiþându-le sã aprecieze situaþia în deplinã cunoºtinþã de cauzã)
Þinând cont de cele de mai sus, comitetul
cere Guvernului sã ia toate mãsurile necesare
pentru a modifica art. 12, alineatul 1, din Legea
nr. 130/1996, astfel încât sã nu mai excludã din
sfera negocierii colective salariile de bazã,
creºterile, indemnizaþiile, primele ºi alte drepturi ale angajaþilor publici. De altfel, comitetul
este de pãrere cã orice modificare a art. 12 , alineatul 1, din Legea 130/1996 care ar avea ca efect
extinderea sferei de clauze excluse de la negocierea colectivã referitoare la condiþiile de lucru
ºi de angajare a funcþionarilor publici, ar fi împotriva principiilor de dezvoltare ºi de utilizare a
negocierii colective conþinute în convenþiile ratificate de guvern. Comitetul vrea sã creadã cã,
în orice proces de modificare a Legii nr. 130/
1996 pe care-l va avea în vedere, Guvernul va
þine cont de principiile expuse mai sus, precum
ºi de recomandãrile despre posibilitatea de a fixa
o „furculiþã” pentru negocierile salariale ºi de a
stabili „o învelitoare” bugetarã globalã în cadrul
cãrora pãrþile sã poatã negocia clauzele monetare. În orice caz, dacã dispoziþiile legale sau
constituþionale cer ca acordurile încheiate sã
facã obiectul unei decizii bugetare a Parlamentului, în practicã sistemul va trebui sã asigure
respectul deplin al clauzelor liber negociate. Comitetul roagã Guvernul sã-l informeze în legãturã cu orice noutate legatã de acest subiect.”
* ** prezentele date sunt extrase din
Raportul Comitetului pentru libertate sindicalã,
din cadrul Consiliului de Administraþie al OIM
din noiembrie 2008-Geneva,
cazul nr. 2611 ºi 2632 (România)

RETROSPECTIVA 2008

20028008
inisterul Educaþiei
pierde un nou
proces în justiþie

cuantumul stabilit prin dispoziþii legale privind:
salariul de bazã, creºterile salariale, indemnizaþiile, primele ºi alte drepturi ale personalului”.
„Comitetul noteazã cã, în accepþiunea Guvernului, proiectul de modificare a Legii nr.
130/1996 nu aduce prejudiciu dreptului de negociere colectivã ºi nici nu reduce rolul ºi prerogativele sindicatelor în aceastã privinþã. El declarã, de asemenea, cã modificarea constã într-o
în enumerare detaliatã, concretã a drepturilor a
cãror acordare ºi sumã totalã sunt stabilite prin
intermediul dispoziþiilor legale ºi care, prin urmare, nu pot fi negociate prin intermediul contractelor colective de muncã. Guvernul susþine
cã textul articolului 12 din Legea 130/1996 va fi
modificat prin enumerarea clauzelor care nu ar
putea face obiectul negocierii. Guvernul aratã
cã, þinând cont de faptul cã în domeniul bugetar
„salariul de bazã, creºterile, indemnizaþiile,
primele ºi alte drepturi ale personalului“ sunt
stabilite prin dispoziþii legale, declaraþiile FEN
privind proiectul de modificare a legii nr.
130/1996 nu sunt fondate.
Fiind vorba, în prezentul caz, de o organizaþie de cadre didactice, comitetul doreºte sã
aminteascã principiul negocierii colective libere
ºi voluntare enunþat în articolul 4 din Convenþia
nr. 98 ºi sã sublinieze cã acþiunea puterilor publice în scopul de a promova ºi dezvolta negocierea colectivã în ceea ce priveºte condiþiile de
lucru sau de angajare în administraþia publicã
sunt principii esenþiale consacrate atât în
Convenþia nr. 98 cât ºi în Convenþia nr. 154 pe
care el le-a ratificat. Dupã pãrerea comitetului,
cadrele didactice nu executã sarcini de
funcþionari reprezentanþi ai administraþiei statului, acest tip de activitãþi fiind în egalã mãsurã
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– evenimente importante –
3 din HG 224/ 2005, art. 2 alin. 1 lit.
f din Metodologia de organizare ºi
desfãºurare a concursului pentru
ocuparea funcþiilor de director ºi
director adjunct din unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar de stat
prevede cã pentru ocuparea funcþiilor de director sau director adjunct
pot candida persoanele care îndeplinesc ºi urmãtoarea condiþie: „la
data susþinerii concursului, au vârsta
cu cel puþin 4 ani mai micã decât
vârsta maximã de pensionare pentru
muncã depusã ºi limitã de vârstã“.
Deºi adresele FEN nr. 55 ºi 56 au
fost comunicate în timp util
(14.02.2008), iar reprezentanþii FEN
au avut cinci întâlniri în cadrul
comisiilor tehnice de lucru ºi a Comisiei de dialog social de la nivelul
MECT, acesta a refuzat emiterea vreunui rãspuns. În aceastã situaþie, în
contextul în care concursurile pentru
ocuparea funcþiilor de director începuserã, la 21.03.2008 am revenit la
MECT cu adresa FEN nr. 86.
Nici faþã de aceastã adresã nu
am avut vreun rãspuns, metodologia
producea efecte, concursurile erau
în desfãºurare deºi, mai mult decât
adresele noastre, existã o Decizie a
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie,
pronunþatã la 9.11.2007 în Dosarul
nr. 303/102/2007, prin care aceasta
a constatat nelegalitatea dispoziþiilor art. 2 alin. 1 lit. f din Metodologia de organizare ºi desfãºurare a
concursului pentru ocuparea funcþiilor de director.
În aceastã situaþie am chemat
MECT în judecatã, pentru ca instanþa Curþii de Apel sã-l oblige la anularea articolului invocat. Am motivat
cererea noastrã prin urmãtoarele:
1. Prevederile art. 2 alin. 1 lit. f din
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Metodologia de organizare ºi desfãºurare a concursului pentru ocuparea funcþiilor de director ºi director-adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat, Anexã
la OMEdCT nr. 3142/25.01.2006,
sunt discriminatorii deoarece nu
permit înscrierea la concurs a candidaþilor care, de la data susþinerii concursului nu mai au cel puþin 4 ani
pânã la împlinirea vârstei standard
de pensionare deºi art. 127 alin. 1 din
Legea nr. 128/1997 prevede cã personalul didactic care îndeplineºte
vârsta standard de pensionare în
timpul anului ºcolar poate fi pensionat numai la sfârºitul anului ºcolar. Aceastã prevedere legalã nu poate fi încãlcatã de prevederea metodologiei, deci, pe cale de consecinþã,
un candidat trebuie sã se poatã
înscrie la acest concurs dacã
împlineºte vârsta standard de pensionare în al 4-lea an de mandat.
2. Art. 2 alin. 1 lit. f este contrar
HG nr. 224/24.03.2005 pentru
aprobarea Metodologiei de numire
ºi salarizare a directorilor ºi directorilor adjuncþi din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat nu are
astfel de precizãri limitative, care
stabileºte în art. 2 alin. 3 faptul cã
„pentru persoanele care au mai
puþin de 4 ani pânã la împlinirea
vârstei standard de pensionare, contractul de management se încheie
pânã la sfârºitul anului ºcolar în care
se realizeazã condiþiile standard de
pensionare“.
3. Ultimul Proiect al Metodologiei pentru ocuparea funcþiilor de director ºi director adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar
de stat a fost discutat în 2005 ºi
aprobat prin OMEdCT în ianuarie

2006, deºi discutarea acesteia trebuia sã se facã anual.
La 29 septembrie 2008, la al
treilea termen de judecatã, instanþa
a conexat la dosarul FEN ºi cererea
FSLI cu obiect similar, a supus cauza
dezbaterii, iar ulterior a pronunþat
sentinþa de admitere a cererilor conexate. Prin urmare, personalul didactic care doreºte sã se înscrie la
concursul pentru ocuparea funcþiei
de director, nu va mai fi condiþionat
de criteriul vârstei.
În acelaºi timp, sentinþa pronunþatã pune sub semnul întrebãrii
legalitatea consursurilor pentru ocuparea funcþiei de director, organizate
în baza OMECT 3142/ 25.01.2006.

***

C

urtea
Constituþionalã a
decis asupra
constituþionalitãþii
dispoziþiilor art. 106 alin.
2 din Legea 128/1997

Conform dispoziþiilor art. 106
alin. (2) din legea 128/1997 „În caz
de deces al unui cadru didactic sau
didactic auxiliar, cuantumul ajutorului acordat celor îndreptãþiþi
este de cinci salarii ale persoanei
decedate, din bugetul asigurãrilor
sociale“.
Majoritatea Caselor Judeþene de
Pensii refuzau acordarea ajutorului
de cinci salarii ale persoanei decedate celor îndreptãþiþi, motivând cã
operaþiunile din bugetul asigurãrilor
sociale se fac numai în conformitate
cu dispoziþiile Legii 19/2000. Legea
19/2000 însã, fiind una cu caracter
general, referitor la ajutorul de
deces, avea dispoziþii minimale faþã

de Legea 128/1997, care are caracter
de lege specialã pentru personalul
didactic din învãþãmânt. Întrucât
intrepretarea datã de Casele Judeþene de Pensii era una nelegalã, la
Curtea Constituþionalã a ajuns
excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 106 alin. 2 din Legea 128/1997, ridicatã de chiar Casa
Judeþeanã de Pensii Maramureº. Cu
aceastã ocazie, Curtea a constat cã
legiuitorul a reglementat, într-adevãr, un regim juridic diferit sub
aspectul cuantumului ajutorului de
deces în cazul cadrelor didactice în
raport cu categoriile socio-profesionale care se supun prevederilor
Legii 19/2000. Curtea a apreciat cã
acestã diferenþã de tratament nu
este una discriminatorie, ci se sprijinã pe considerentele pe care le-a
avut în vedere legiuitorul, pornind
de la complexitatea, responsabilitatea ºi importanþa pentru societate
a activitãþii personalului didactic ºi
didactic auxiliar. Motivat prin acestea, Curtea a decis în sensul respingerii excepþiei de neconstiuþionalitatea a dispoziþiilor art. 106 alin. 2
din Legea 128/1997.
Decizia astfel pronunþatã este
definitivã ºi este general obligatorie,
urmând a fi respectatã întocmai cu
dispoziþiile sale de toate autoritãþile
însãrcinate cu aplicarea art. 106 alin.
2 din legea 128/1997.
Întrucât, de la 6 martie 2008
existã aceastã decizie, în situaþia în
care întâmpinaþi probleme în aplicarea dispoziþiilor art. 106 alin. 2 din
Legea 128/1998, puteþi aduce în faþa
Casei Judeþene de Pensii Decizia
Curþii Constituþionale nr. 248/6
martie 2008, publicatã în Monitorul
Oficial – Partea I nr. 273/7.05.2008.
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Pãrinþii susþin
majorarea salariilor
personalului
didactic
Pãrinþii ºi comunitatea localã vor avea un
rol important în condiþiile în care principiile
descentralizãrii se vor aplica în învãþãmânt.
Pânã se va ajunge în acel punct, mai sunt însã
multe de fãcut. La ora actualã pãrinþii sunt de
partea dascãlilor. Mai precis, potrivit unui
studiu realizat de Institutul de ªtiinþe ale
Educaþiei, majoritatea pãrinþilor vãd în personalul didactic o categorie defavorizatã care ar
merita salarii mai mari. În plus, cei mai mulþi
dintre ei susþin cã dascãlii îºi fac datoria la clasã.

Doar 13,1% considerã cã profesorii se achitã de
obligaþiile pe care le au numai în micã mãsurã ºi
1,9% considerã cã numai în foarte micã mãsurã
profesorii se achitã de obligaþiile pe care le au.

Opinia pãrinþilor faþã de
prestaþia profesorilor

Opinia pãrinþilor despre
corectitudinea modului în care
sunt retribuiþi profesorii

Rãspunsurile date la itemul anterior sunt
cu atât mai surprinzãtoare cu cât rãspunsurile
la întrebarea urmãtoare relevã opinia pozitivã a
pãrinþilor faþã de calitatea prestaþiei profesorilor. Un procent majoritar absolut de 64,6%
considerã cã profesorii ºcolii îºi fac datoria,
adãugându-se la categoria celor mulþumiþi ºi
procentul de 20,4% a celor foarte mulþumiþi.

Percepþia pãrinþilor asupra salarizãrii profesorilor reflectã - în special prin analiza comparativã cu itemul anterior - dominanþa ideii
conform cãreia acest sector este marcat de
injustiþie socialã. Majoritatea respondenþilor
indicã faptul cã profesorii sunt plãtiþi incorect
(50,4%) sau, în foarte micã mãsurã, corect pentru munca pe care o depun, cu un procent opinii

de 17,4%. Totodatã, 1,9% dintre pãrinþi considerã cã nu sunt deloc corect remuneraþi.
Categoria celor care vãd plata profesorilor în
acord cu munca depusã este minoritarã - 28%
fiind de acord cu actualul nivel de salarizare „în
mare mãsurã“ ºi numai 3,5% „în foarte mare
mãsurã“.

Opinia pãrinþilor despre modul
în care pot fi recompensaþi
profesorii buni
Pentru profesorii buni, pãrinþii vãd necesarã creºterea salariilor, 58,5% sprijinind

aceastã idee, iar 22,9% considerã cã premierea
lor este o soluþie bunã. Recompensarea lor cu
„laude, stimã ºi respect“ este o soluþie avansatã
de cea de-a treia mare categorie de opþiuni - un
procent de 10,6% din total. Un mic procent
susþine ideea unor daruri care sã fie acordate
profesorilor buni, cu 2,8%. Recompensele ºi
decoraþiile, biletele gratuite la teatru sau perfecþionarea profesionalã în strãinãtate sunt categorii de rãspunsuri defalcate statistic din categoria generalã care acumuleazã 5,3% din opþiuni.
 VIRGIL CRISTEA

FEN a crescut cu

4.000
de membri!

Numãrul membrilor FEN a crescut în ultimele luni cu 4.000
de membri, ajungând la peste 45.000, în condiþiile în care
numãrul angajaþilor din învãþãmânt a fost în scãdere, potrivit
ultimului recensãmânt depus la Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului. Peste 10 noi organizaþii sindicale din
judeþe unde federaþia nu era reprezentatã au ales sã se înscrie
în FEN. Le mulþumim tuturor pentru încredere, dar, în
acelaºi timp, vrem sã le reamintim cã în FEN fiecare membru
reprezintã sindicatul.

Nu uita:
Sindicatul eºti TU!
w w w. s c o a l a r o m a n e a s c a . r o

ªCOALA
româneascq

ºcoala internaþionalã

13

Ce ºi cât se finanþeazã în educaþie?
- practici, reforme ºi rezultate neconcludente Autorii de politici publice din
toatã lumea sunt preocupaþi de rezultatele educaþiei în învãþãmântul primar ºi secundar, deoarece acestea
reflectã calitatea învãþãmântului unei
þãri. Dovezile empirice sugereazã, de
asemenea, cã aceastã calitate influenþeazã creºterea economiei. Prin urmare, principala problemã pe care o
vom aborda în acest text este calitatea procesului educaþional. Aproape dintotdeauna, ideea tradiþionalã a
fost cã gradul de calitate în educaþie
este direct proporþional cu resursele
alocate ºcolarizãrii. Totuºi, analiza
datelor statistice ºi a informaþiilor
din teren ce se referã la relaþia cauzalã între fonduri ºi rezultate a oferit pe

alta, cât ºi de la un stat la altul. Diferenþele dintre cheltuieli au furnizat
suficientã materie primã pentru ca
analiºtii americani sã examineze
dacã o creºtere a nivelului de cheltuieli/elev va duce la creºterea realizãrilor elevilor. Conceptual, apare ca
fiind logic faptul cã o creºtere a resurselor în ºcoli, la nivel marginal ar
conduce la creºterea calitãþii educaþiei oferite ºi, mai departe, la rezultate mai bune. Pe aceastã temã s-a
dezvoltat o întreagã literaturã care,
finalmente, a eºuat în a demonstra o
relaþie semnificativã ºi sistematicã
între cheltuieli ºi rezultate (studii de
referinþã: Hanushek - 1986 ºi Hoxby
- 2004). Deoarece simpla furnizare a

erau alocate ºcolilor. Lucrurile au
evoluat, astfel cã, în acest moment,
dacã un elev alege o ºcoalã privatã,
un anumit procent din cheltuieli va fi
acoperit din fonduri publice. Comunitãþile locale au introdus noua opþiune pentru alegerea ºcolii deoarece
se aºteaptã ca ºcolile private sã fie
mai eficiente decât cele publice în
procesul de învãþare ºi achiziþie
ºcolarã. Datele statistice referitoare
la performanþa elevilor în funcþie de
tipul de ºcoalã (publicã sau privatã)
din ultimele douã decenii relevã cã,
în medie, elevii din ºcolile private au
rezultate mai bune decât cei din ºcolile publice. Mãsurând efectele frecventãrii ºcolilor private prin cunoº-

din elevii americani sunt înscriºi în
ºcoli private) pentru a putea generaliza. În ciuda intenþiilor pozitive ºi a
planificãrii detaliate, rezistenþa la
schimbare este, ºi în Statele Unite, un
lucru obiºnuit. Romberg ºi Price
spun cã orice schimbare curricularã
altereazã definiþiile fundamentale pe
care le au educatorii ºi populaþia despre muncã, cunoaºtere ºi profesionalism. De exemplu, dintr-o clasã în
care elevii învaþã cum sã punã întrebãri ºi cum sã examineze problemele,
dispare ideea cã activitatea profesorului este aceea de a transmite informaþii prin intermediul unor mijloace ºi material de instruire. În
aceastã clasã profesorul pune întrebãri, ascultã gândurile elevilor sau
arbitreazã discuþiile între elevi. Noua
imagine a profesorului este a unei
persoane care creeazã curriculum-ul
împreunã cu elevii, lucreazã în cooperare cu ei ºi cu colegii, pliindu-se
pe înþelesul expresiei „cel care învaþã
toatã viaþa“.

... ºi comparaþii europene

de o parte rezultate neconcludente,
iar pe de altã parte, soluþii alternative
pentru optimizarea calitãþii educaþiei.
Folosind metode riguroase ale
ºtiinþei sociale, analiºtii s-au întrebat
ce politicã anume este necesarã sau
ce alternativã este de aºteptat sã fie
mai bunã decât mãsura deja adoptatã. În SUA, de pildã, cei mai mulþi
elevi din ciclul primar ºi gimnazial
frecventeazã cursurile unor ºcoli administrate de autoritãþile locale ºi dublu finanþate (local ºi guvernamental). Elevii se înscriu în ºcoli în funcþie de limitele stabilite de factorii
locali. Nivelul cheltuielilor pe cap de
elev diferã atât de la o localitate la

ianuarie

fondurilor suplimentare în procesul
tradiþional de educaþie publicã nu
pare sã producã efectele dorite, decidenþii ar trebui sã se întrebe de ce
efectele atât de aºteptate nu se produc sau de ce nu se menþin acolo
unde se produc.

Alternative americane...
Una dintre acestea, experimentatã actualmente în SUA, este aceea
de a permite elevilor nu numai sã îºi
aleagã ce ºcoalã publicã vor sã urmeze, ci ºi o ºcoalã privatã finanþatã din
surse publice. Din punct de vedere
istoric, în Statele Unite, a existat o
distincþie clarã între ºcolile publice ºi
cele private, iar fondurile publice
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tinþele însuºite de elevi s-a ajuns la
concluzia cã elevii care par sã aibã
cele mai mari avantaje din înscrierea
în ºcolile private sunt minoritãþile ºi
cei din mediul urban. Aceºta tind sã
aibã note mai mari în sistemul privat
(predominant catolic) decât în cel
public. Efectul paradoxal este urmãtorul: copiii albi din suburbii nu au o
performanþã semnificativ diferitã la
examenele standardizate, indiferent
dacã sunt în mediul public sau privat.
În vederea unei stabiliri corecte a
consecinþelor, reforma ºcolarã amintitã mai sus cere sã observãm datele
din afara SUA. Cu alte cuvinte, experienþele americane au fost dirijate pe
o scalã care este preã micã (doar 12%

Mai multe þãri din Europa de
Vest permit elevilor sã-ºi aleagã
ºcoala ºi oferã fonduri publice pentru
alegerea fãcutã. În Belgia, Danemarca, Germania, Irlanda, Spania,
Luxemburg, Austria, Finlanda ºi Suedia, educaþia privatã este susþinutã
parþial sau total. Pentru a ne referi la
problema ºcolilor publice ºi private
în context internaþional, se pot lua în
calcul rezultatele la testele PISA din
2003. Ca parte a studiului sãu, PISA
a stabilit mai multe categorii de ºcoli:
publice, dependente guvernamental
(adicã operaþionalizate în cadru privat, dar primesc mai mult de 50% din
fonduri din stipendii guvernamentale) ºi ºcoli independente (bugetate
exclusiv din surse private). Analizând
tipul ºcolii, media rezultatelor obþinute de cele 40 de þãri OECD variazã
de la 466 la 504. Cel mai slab punctaj
a fost obþinut de ºcolile publice. Cele
guvernamental dependente au obþinut un punctaj de 489, iar cel mai
mare a fost repurtat de ºcolile private. În SUA, experþii care folosesc
datele PISA examineazã dacã diferenþele între realizãrile elevilor în
funcþie de tipul de ºcoalã pot fi
atribuite diferenþelor socio-economice sau elevilor care le frecventeazã.
Folosind aceleaºi categorii, indicele
ocupaþional al pãrinþilor elevilor din
ºcolile publice versus cele private a
fost de 45 la 47. În timp ce aceste
medii pot fi indicatori ai diferenþelor,
Woessmann (2007) ºi alþi cercetãtori
germani au fãcut o analizã ºi mai riguroasã a datelor PISA pentru a controla factorii adiþionali care ar putea
sã influenþeze rezultatele elevilor. Ei
au conchis cã, într-o mãsurã covârºitoare, modul în care ºcolile sunt
conduse ºi finanþate e factorul decisiv. Dovezile empirice insinueazã cã
fondurile publice ale ºcolilor private
pot conduce la îmbunatãþirea calitãþii
educaþiei. Asta în condiþiile în care,
Belgia ºi Olanda au politici de
finanþare a ºcolilor private, astfel cã
aproximativ 70% dintre elevii din ci-

clul primar ºi gimnazial au optat pentru sectorul privat. Belgia reprezintã
un caz aparte: statul a finanþat toate
ºcolile ºi nu exercitã o autoritate reglementatoare asupra celor private în
privinþa curriculei sau a altor mecanisme. Cel mai interesant de observat
este poziþia Belgiei în urma testului
TIMSS din 2003. Conform rezultatelor, elevii belgieni s-au situat pe
locul 6 la matematicã între cele 45 de
þãri participante. Ei sunt depãºiþi
doar de þãrile asiatice (Singapore, Coreea de Sud, Hong Kong, Taiwan ºi
Japonia), iar în urma lor se claseazã
elevii olandezi.

Noi ºi restul lumii
Conform ultimelor evaluãri ale
unor studii internaþionale care mãsoarã nivelul de înþelegere a textului
scris la sfârºitul claselor primare
(PIRLS 2006 - Progress in International Reading Literacy Study) ºi tendinþele în predarea/învãþarea matematicii ºi ºtiinþelor (TIMSS 2007 Trends in International Mathematics
and Science Study), elevii români au
performanþe submediocre la citire,
matematicã ºi la ºtiinþele exacte
(chimie, fizicã, biologie, geografie). Potrivit studiului PIRLS 2006,
elevii români au rezultate sub media
internaþionalã ºi mai slabe decât
evaluãrile precedente (2001 ºi 2003).
Astfel, cu un scor mediu naþional de
489 de puncte din 1.000 posibile, România s-a situat pe locul 36, din 45 de
state participante. Primele 7 sunt Federaþia Rusã (565), Hong Kong
(564), Singapore (558), Luxemburg
(557), Italia (551), Ungaria (551),
Suedia (549) ºi Germania (548).
La TIMSS, România a ocupat
poziþia a 26-a din 48 de þãri în care a
fost susþinut testul (trebuie menþionat cã, în cazul nostru, nu au participat elevii din clasa a IV-a, ci doar cei
din clasa a VIII-a). Punctajul obþinut:
461 (adicã sub medie, care e 500).
Cele mai bune rezultate au fost obþinute de Taiwan, Coreea de Sud ºi
Singapore. Comparativ, Bulgaria a
fost pe 23, Ucraina pe 25, Slovenia pe
12, iar Rusia pe 8.
Ce scot în evidenþã aceste
„reuºite“? Un lucru simplu: cã nu se
pune suficient accent pe ºtiinþe în
educaþie. Ce concluzii se mai desprind? Una ºi una: ce nu se cere la
examene nu este aprofundat deloc,
iar dacã se cere, este aprofundat de
un numãr mic de elevi, þãrile asiatice,
USA ºi mulþi dintre vecinii noºtri înþeleg importanþa acestor materii pentru dezvoltarea lor economicã pe termen lung. În predarea chimiei, biologiei sau fizicii se pune mult accent pe
cunoºtinþe ºi prea puþin accent pe
aplicarea acestora, iar la matematicã
nu avem cunoºtinþe suficiente, însã
aplicãm bine ceea ce ºtim. Tipic! Un
amãnunt esenþial: educaþia primeºte,
în România, de vreo doi ani, 6% din
PIB. Sã sperãm cã, deºi o legãturã
clarã între finanþare ºi rezultate nu se
poate stabili, la viitoarele evaluãri
internaþionale infuzia de capital se va
simþi în... clasament!
 ALIN BRATU
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EXAMENELE
de final de ciclu ºcolar rãmân
neschimbate pentru moment
În actualul an ºcolar, absolvenþii claselor a
VIII-a ºi a XII-a vor avea parte , asemeni colegilor lor din seriile anterioare, de emoþiile încheierii unui ciclu ºcolar, respectiv a liceului ºi intrarea într-o altã etapã a vieþii. Pentru puºtii din
clasa a VIII-a, gimnaziul se apropie de final, anii
liceului urmând a fi, probabil, cea mai plãcutã
amintire legatã de educaþia preuniversitarã. ªi
elevii din clasa a XII-a se vor despãrþi de liceu ºi,
mare parte dintre ei va ajunge sã continuie
studiile la facultate, fiecare încercând sã-ºi aleagã cât mai bine viitorul professional. ªi cum în
timpul jocului regulile nu se mai pot schimba,
admiterea în clasa a IX-a ºi Examenul de bacalaureat vor urma acelaºi curs, cunoscut de câþiva ani. Admiterea în învãþãmântul profesional
ºi tehnic se va face tot computerizat, ierarhic, pe
baza mediei generale de la tezele cu subiect unic
(în proporþie de 50%) ºi a celei generale din
clasele V-VIII (50%). Nici Bacalaureatul din
acest an nu vine cu noutãþi, publicarea modelelor de subiecte pe internet fiind pãstratã. De
altfel, modelele de subiecte pentru probele orale ale Bacalaureatului sunt deja disponibile pe
internet la www.edu.ro, aceeaºi adresã gãzduindu-le ºi pe cele de la tezele cu subiect unic.
Universitarii, la rândul lor, sunt cu ochii pe
viitorii lor studenþi, în funcþie de numãrul de
absolvenþi de liceu urmând a se formula ºi cererea de locuri cu finanþare de la bugetul de stat
ºi cu taxã. Practic, un an ºcolar cu multe aºteptãri pentru elevi, pãrinþi ºi nu în ultimul rând
profesori.

Perioadã specialã
Având în vedere cã prezenþa la teze în
primul semestru nu a fost 100 %, elevii care au
absentat din motive întemeiate (de exemplu,
boalã) ºi care au fost apreciate ca atare de cãtre
comisia din unitatea de învãþãmânt respectivã,
vor putea susþine teza sau tezele în sesiuni speciale prevãzute pentru astfel de cazuri. Pentru
primul semestru, perioada specialã se va

admitere în clasa a IX-a. Reevaluarea tezelor ale
cãror rezultate au fost contestate de elevi se
face de cãtre comisia de contestaþii judeþeanã,
respectiv a municipiului Bucureºti. Rezolvarea
contestaþiilor va þine seama de urmãtoarele
precizãri ale metodologiei de organizare ºi
desfãºurare a tezelor cu subiect unic: • pentru
lucrãrile care au primit iniþial note finale
cuprinse între 4,50 - 4,99, inclusive notele de

Participare gratuitã
de maxim douã ori

Tezele, la fel de facile
Deºi prin unele locuri se mai vorbeºte de
posibilitatea eliminãrii tezelor cu subiect unic la
nivel naþional, care din anul ºcolar precedent se
susþin de elevii claselor a VII-a ºi a VIII-a ºi au
înlocuit testele naþionale, elevii se vor lupta cu
ele ºi în al doilea semestru. La cele deja susþinute în primul semestru, promovabilitatea a
continuat sã fie foarte ridicatã. De exemplu, la
teza la Limba ºi literatura maternã, la care au
participat 11.186 de elevi de clasa a VII-a (97,5%
din totalul celor înscriºi), 9.910 (88,60) au promovat, deci au obþinut note peste 5. Colegii lor
mai mari, anume cei din clasa a VIII-a, au obþinut rezultate ºi mai bune, promovabilitatea
fiind mai ridicatã cu câteva procente. Concret,
91,51 % dintre cei prezenþi au obþinut note peste
5. Rezultate frumoase s-au obþinut ºi la celelalte
discipline la care se susþin teze cu subiect unic,
deci rigurozitatea profesorilor supraveghetori
poate fi pusã din nou sub semnul întrebãrii. De
altfel, promovabilitatea prea ridicatã este un
semnal de alarmã ºi necesitatea înlocuirii
tezelor cu un alt gen de examinare are motivaþii
tot mai serioase. Dar, fiind deja în timpul anului ºcolar, acest gen de examinãri ale elevilor
din clasele a VII-a ºi a VIII-a va continua pânã
la final.

Calendarul semestrului al II-lea
În semestrul al II-lea, elevii claselor a VII-a
ºi a VIII-a vor da tezele cu subiect unic în baza
unui calendar stabilit. Este vorba de urmãtoarea perioadã: • 29 aprilie - Limba ºi literatura maternã • 5 mai - Limba ºi literatura românã • 13 mai - Matematicã • 21 mai - Istorie sau
Geografie, la alegere, discipline la care participã
doar elevii claselor a VIII-a.

dificãri, în final nu s-a întâmplat mare lucru. În
afarã de a se introduce sancþiuni sporite pentru
profesorii care vor mai avea curajul sã deschidã
gura ºi sã anunþe presa cã frauda la Bacalaureat
se face uneori cu mult prea buna ºtiinþã a celor
care organizeazã acest examen de maturitate,
nu s-a mai întâmplat mare lucru. S-a renunþat
chiar la ideea care s-a avansat de fostul secretar
de stat pe preuniversitar, anume de renunþarea
publicãrii subiectelor pe internet. În final, totul
a rãmas doar la stadiul de vorbãrie ºi promisiuni false, examenul de Bacalaureat fiind copia
celui de anul trecut. Sã sperãm cã nu se vor
relua scandalurile care au devenit aproape o
axiomã.

desfãºura într-un ritm alert, în doar 9 zile, fiind
vorba despre urmãtoarele date: • 10 februarie Limba ºi literatura maternã • 12 februarie Istorie/Geografie (numai pentru clasa a VIII-a)
• 17 februarie - Limba ºi literatura românã • 19
februarie - Matematicã. O a doua perioadã specialã pentru susþinerea tezelor ºi la care pot participa elevii care nu se vor prezenta în prima sau
la sesiunea normalã, aferentã semestrului al IIlea, este programatã a avea loc între 26 mai ºi 4
iunie, astfel: • 26 mai - Limba ºi literatura maternã • 28 mai - Limba ºi literatura românã •
2 iunie – Matematicã • 4 iunie - Istorie/Geografie (numai pentru clasa a VIII-a).

Contestaþiile, premierã din 2008
Trebuie remarcat cã admiterea contestaþiilor la notele obþinute la tezele cu subiect unic
este o premierã, procedeul lipsind în anul ºcolar
precedent. Pentru cã au fost destule proteste
(justificate), din actualul an ºcolar, elevii pot
contesta notele primite la tezele unice, mai ales
cã acestea reprezintã 50% din media de

4,50 ºi 4,99 sau o notã finalã cel puþin egalã cu
9,50, nota definitivã este cea acordatã de
comisia de contestaþii • pentru lucrãrile care au
primit iniþial alte note decât cele menþionate
mai sus, nota definitivã este cea acordatã de
comisia din centrul de contestaþii, dacã între
nota finalã, datã de comisia din centrul de evaluare ºi nota finalã, datã de comisia din centrul
de contestaþii este o diferenþã de cel puþin 0,50
puncte; dacã diferenþa dintre cele douã note
este mai micã de 0,50 puncte, nota definitivã a
tezei reevaluate este cea acordatã iniþial de
comisia din centrul de evaluare.

Subiectele la bac, deja pe net
Nici Examenul de bacalaureat din acest an
ºcolar nu aduce noutãþi faþã de cel din 2008. Cu
toate cã vara trecutã, având în vedere scandalurile privind fraudele înregistrate ºi toleranþa mult prea mare a profesorilor supraveghetori ºi care au þinut prima paginã a ziarelor
ºi au constituit teme de discuþii la destule televiziuni, s-a anunþat cã se vor opera anumite mo-

Absolvenþii din cadrul sistemului de învãþãmânt de stat au dreptul, potrivit metodologiei,
sã participle gratuit la susþinerea Examenului
de bacalaureat de cel mult douã ori. Orice altã
prezentare ulterioarã la examen nu se poate
face decât dupã achitarea unei taxe al cãrei nivel
se va stabili, pânã cel mai târziu pe 15 aprilie, de
cãtre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovaþiei. Candidaþii din învãþãmântul particular
autorizat pot susþine Examenul de bacalaureat,
exclusiv dupã achitarea taxei, deci de la prima
participare. Pentru absolvenþii de la liceele particulare, centrele în care vor susþine Bacalaureatul vor fi stabilite de inspectoratele ºcolare.
În continuare se pãstreazã pentru absolvenþii
din promoþiile anterioare, începând cu 2003, ºi
care nu au promovat examenul posibilitatea recunoaºterii notelor obþinute la probele orale,
scrise sau practice promovate în anii anteriori.
Recunoaºterea notelor se va face doar dacã respectivii candidaþi solicitã din timp acest lucru.
Se pãstreazã ºi pentru olimpicii internaþionali
facilitatea introdusã de la examenul precedent.
Este vorba de faptul cã elevii care în clasele a
IX-a – a XII-a au obþinut premii la concursuri/olimpiade ºcolare internaþionale recunoscute de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Inovaþiei îºi pot echivala, la cerere, proba de
examen a cãrei disciplinã a fost inclusã în programa de concurs. Echivalarea, firesc, se face cu
nota maximã, candidatul prezentând ºi dovada
obþinerii respectivului premiu internaþional.

Dicþionarul de latinã,
admis în salã
Singurele materiale care pot fi folosite de
candidaþi la Examenul de bacalaureat sunt
dicþionarul la disciplina latinã ºi planul de conturi la disciplina contabilitate în zilele în care au
loc probele respective. În rest, toate materialele
nepermise în sala de examen (telefoane mobile,
culegeri, manuale, notiþe etc. ºi orice alte mijloace electronice de calcul sau comunicare, poºetã sau geantã) vor fi lãsate spre pãstrare pe
durata examenului în sala de depozitare. Prin
sondaj, ºi anul acesta, echipe de la inspectoratele ºcolare ºi minister vor merge în control în
centre de examen.
Pentru depistarea telefoanelor mobile,
echipele vor avea aparatura necesarã. Cu alte
cuvinte, orice candidat care va fi prins cu materiale nepermise în sala de examen va fi eliminat
ºi va pierde Bacalaureatul, fiind astfel nevoit sã
aºtepte sesiunea viitoare.

w w w. s c o a l a r o m a n e a s c a . r o
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Înscrierea candidaþilor

Prima sesiune

La Examenul de bacalaureat se pot înscrie,
pe lângã candidaþii din seria curentã, ºi cei din
seriile anterioare care nu au promovat Examenul de bacalaureat. Înscrierea pentru susþinerea examenului se face dupã anumite reguli: • numai dupã echivalarea studiilor ºi promovarea examenelor de diferenþã stabilite de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovaþiei
pentru elevii români care au studiat în strãinãtate • candidaþii proveniþi din instituþiile de
învãþãmânt particulare se vor înscrie la centrul
de examen desemnat de comisia judeþeanã/a
municipiului Bucureºti • completarea fiºei-tip
informatizate la secretariatele liceelor în interiorul perioadei prevãzute în calendarul examenului. Completarea fiºelor se face în felul urmãtor: • pentru candidaþii din seria curentã,
profesorii diriginþi întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de Bacalaureat, în conformitate cu evidenþele din licee; respectivele tabele vor cuprinde opþiunile pentru probele de
examen ºi semnãtura elevilor; împreunã cu
tabelele, profesorii diriginþi vor depune ºi fiºatip informatizatã, tipãritã, pentru fiecare candidat, luând în calcul inclusiv opþiunile elevilor
care participã la sesiunea de corigenþe • pentru
candidaþii din anii precedenþi ºi pentru cei din
seria curentã, în cazul celei de a doua sesiuni,
înscrierea se face de cãtre secretariatul unitãþii
din centrul de examen la care este arondatã
unitatea ºcolarã pe care candidaþii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceºtia (certificat de naºtere ºi, dupã caz, de cãsãtorie, un
act de identitate, foaia matricolã, adeverinþã cu
notele la probele pentru care solicitã recunoaºterea notelor) • pentru candidaþii din seriile
anterioare, în situaþia schimbãrii domiciliului în
altã localitate, menþionatã ca atare în buletinul/în cartea de identitate, solicitanþii se pot
înscrie pentru a susþine Bacalaureatul la o unitate de învãþãmânt de acelasi profil, stabilitã de
comisia judeþeanã de Bacalaureat din judeþul în
care se aflã noul domiciliu al acestuia; înscrierea în alt judeþ este permisã numai cu aprobarea Comisiei Naþionale de Bacalaureat, în urma
unei cereri motivate, transmise la Direcþia
Generalã Management Învãþãmânt Preuniversitar din cadrul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovaþiei. Potrivit regulamentului, pânã
pe 16 martie toþi elevii din clasele terminale trebuie sã îºi exprime în scris opþiunile pentru probele de studio prevãzute la probele la alegere ºi
la care doresc sã susþinã Examenul de bacalaureat.

Calendarul Bacalaureatului pentru prima
sesiune, care va avea loc în perioada iunie–iulie,
este urmãtorul: • 1–8 mai – înscrierea candidaþilor • 12 iunie – încheierea cursurilor pentru
elevii claselor a XII–a • 22–23 iunie – Limba ºi
literatura românã, proba A, oral • 23–24 iunie –
Limba ºi literatura maternã, proba C, oral •
24–25 iunie – Limba ºi literatura modernã,
proba B, oral • 26 iunie – Limba ºi literatura românã, proba A, scris • 29 iunie – Limba ºi literatura maternã, proba C, scris • 30 iunie –
proba obligatorie a profilului, proba D, scris • 1
iulie – o probã la alegere din aria curricularã
corespunzãtoare specializãrii, proba E, scris sau
practic • 2 iulie – o probã la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzãtoare specializãrii, proba F, scris sau practic • 5
iulie – afiºarea rezultatelor, pânã la ora 16 ºi depunerea contestaþiilor, între orele 16–20 • 7 ºi 8
iulie – rezolvarea contestaþiilor • 9 iulie – afiºarea rezultatelor finale.

ianuarie

2009

A doua sesiune
Absolvenþii de liceu care nu au promovat
Bacalaureatul în prima sesiune, precum ºi cei
din seriile anterioare pot susþine examenul în
cea de-a doua sesiune, organizatã în perioada
august, septembrie, astfel : • 13–17 iulie – înscrierea candidaþilor • 17 august – Limba ºi literatura românã, proba A, oral • 18 august –
Limba ºi literatura maternã, proba C, oral • 19
august – Limba ºi literatura modernã, proba B,
oral • 20 august – Limba ºi literatura românã,
proba A, scris • 21 august – Limba ºi literatura
maternã, proba C, scris • 24 august – proba
obligatorie a profilului, proba D, scris • 25 august – o probã la alegere din aria curricularã corespunzãtoare specializãrii, proba E, scris sau
practic • 26 august – o probã la alegere dintre
disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzãtoare specializãrii, proba F, scris sau
practic • 28 august – afiºarea rezultatelor, pânã
la ora 16 ºi depunerea contestaþiilor, între orele
16-20 • 30 august – 2 septembrie – rezolvarea
contestaþiilor • 3 septembrie – afiºarea rezultatelor finale.
Imediat dupã promovarea Bacalaureatului,
absolvenþii de liceu vor intra în febra admiterii
în învãþãmântul superior.
Cifra de ºcolarizare aprobatã pentru anul
universitar 2009-2010 va fi anunþatã însã
numai dupã aprobarea prin hotãrâre de guvern,
în baza solicitãrilor universitãþilor în concordanþã cu numãrul total al absolvenþilor de liceu

din aceastã promoþie. ªi la facultate, regulile
privind admiterea rãmân neschimbate, destule
universitãþi organizând douã sesiuni de
admitere, în varã ºi în toamnã. Cu alte cuvinte,
dacã profesorii sperã la un salariu mai mare,
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prevãzut chiar prin lege, elevii din clasele terminale de ciclu de învãþãmânt vor intra în câteva
luni în linie dreaptã, cuprinºi de emoþiile admiterii la liceu sau facultate.
 MIRELA DALAIS

Adevãratul sindicat,
un FENomen sindical
Nu eºti membru de sindicat sau nu eºti multumit de cum îþi reprezintã interesele
actuala organizaþie din care faci parte?
Sunã-ne la tel.: 021/337.11.40 sau 0731.880.209, trimite-ne un fax: 021/337.01.17
sau dã-ne un email: office@fen.ro.

DE CE SÃ ALEGI FEN?
Pentru cã FEN este prima organizaþie sindicalã care a vrut sã se rupã de vechea gardã comunistã!
Pentru cã FEN reprezintã viitorul în sindicalismul din învãþãmânt!

PREZENTARE:
Înfiinþatã în martie 1990, Federaþia Educaþiei Naþionale este una dintre cele mai importante organizaþii sindicale
din România, reprezentativã pentru ramura Educaþie. FEN s-a format de jos în sus, de la nivelul unitãþilor de
învãþãmânt ºi a fost înfiinþatã pentru a fi o alternativã la sindicatul naþional din vremea comunismului.
La ora actualã, FEN are peste 40 de organizaþii judeþene ºi peste 47.000 de membri. FEN apãrã interesele economice, sociale ºi profesionale ale personalului din sistemul de învãþãmânt atât preuniversitar, cât ºi superior.
Federaþia este afiliatã pe plan naþional la Confederaþia Naþionalã Sindicalã „Cartel Alfa“, iar pe plan internaþional
este membrã fondatoare a Internaþionalei Educaþiei.

MISIUNE:
Suntem o organizaþie independentã de partidele politice ºi de organele administraþiei centrale ºi locale. Ne-am
constituit ºi funcþionãm pentru promovarea ºi apãrarea intereselor economice, sociale ºi profesionale ale personalului din sistemul educaþional. Militãm pentru un învãþãmânt bazat pe calitate ºi performanþã, susþinut financiar corespunzãtor importanþei sale strategice. De asemenea, încercãm sã venim în întâmpinarea nevoilor membrilor noºtri de sindicat. De aceea, avem un departament numit FEN-Plus, prin care asigurãm cele mai bune oferte
pentru membrii de sindicat. Noi credem cã fiecare copil din România trebuie sã aibã acces la un sistem de
învãþãmânt performant. Credem cã o educaþie de calitate se bazeazã în primul rând pe profesori de calitate.

CE OFERIM:
 Reprezentare profesionistã la nivel naþional
 Asistenþã juridicã gratuitã
 Cursuri de perfecþionare interne ºi externe autorizate
 Carduri ºi credite preferenþiale
 Asigurãri de grup (de viaþã, medicale)
 Alternative de petrecere a timpului liber
 Bilete de odihnã ºi tratament în þarã ºi în strãinãtate
 Bilete de odihnã ºi tratament acordate prin Ministerul Muncii
 Abonamente preferenþiale în reþeaua Vodafone (comunicarea este foarte importantã ºi de aceea am încercat sã
obþinem cea mai bunã ofertã în funcþie de calitate ºi preþ)
 Posibilitatea publicãrii unor articole de specialitate ºi a opiniilor proprii despre învãþãmânt în revista „ªcoala
româneascã“
 Revista presei

CE CEREM DE LA MEMBRII NOªTRI DE SINDICAT:
Fiind o organizaþie care s-a constituit de jos în sus, adicã de la nivelul unitãþilor de învãþãmânt, considerãm cã toþi
cei care facem parte din acest sindicat trebuie sã ne apãrãm ºi sã ne respectãm reciproc.

Noi toþi reprezentãm FEN!
ORGANIZAREA FEN:
CONGRESUL este organul suprem de conducere al federaþiei, legislativul, ºi se convoacã o datã la cinci ani în sesiune ordinarã. La cererea a 2/3 din numãrul membrilor Consiliului
Naþional poate fi convocatã o sesiune extraordinarã a Congresului. Congresul este constituit din delegaþii desemnaþi de organizaþiile membre în conformitate cu norma de reprezentare
stabilitã de Biroul Executiv, la propunerea Secretariatului General, care nu poate fi mai micã decât norma de calcul a dreptului de vot în Consiliul Naþional (1:500).
CONSILIUL NAÞIONAL, între douã sesiuni ordinare ale Congresului, este organul de conducere al federaþiei. Consiliul Naþional are în componenþa sa membrii Biroului Executiv ºi
preºedinþii organizaþiilor judeþene, zonale ºi ale municipiului Bucureºti.
BIROUL EXECUTIV este organul de conducere operativã a federaþiei, executivul, fiind compus din: preºedinte fondator, preºedinþi executivi, vicepreºedinþi, secretarul general ºi
secretari executivi.

CONDUCEREA OPERATIVÃ FEN:
Cãtãlin CROITORU – Preºedinte fondator
Horia SIMASCHIEVICI –preºedinte executiv
departament universitar
Teodor FÎRÞONEA – preºedinte executiv departament
preuniversitar
Ioan Leon NAROªI – preºedinte executiv departament funcþionari publici si personal
contractual
Constantin CIOSU – Secretar general

DEPARTAMENTE:
Departamentul Învãþãmânt universitar
Departamente învãþãmânt preuniversitar:
 Învãþãmânt preºcolar ºi primar
 Învãþãmânt gimnazial
 Învãþãmânt liceal ºi postliceal
 Învãþãmânt tehnic
 Învãþãmânt special ºi protecþia copilului
 Învãþãmânt vocaþional ºi de artã
Departamentul funcþionari publici ºi personal contractual
Departamentul FEN-PLUS
Departamentul Juridic
Departamentul Comunicare
Departament Dezvoltare-Promovare instituþionalã

Alege FEN ºi nu vei regreta!

