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ACTUALITATE

CNE: Fostul ministru al Educaþiei
Ioan Mang a plagiat

DECEPÞIA NAÞIONALÃ
DRAGOº NEACºU
Cu toate cã am fost un susþinãtor al PD-L ºi a lui Traian Bãsescu, atât în
2004, cât ºi în 2009, anul acesta mi-am dorit o schimbare. La alegerile locale, mi-am dat votul opoziþiei considerând cã, prin activitatea avutã, coaliþia de guvernare de la acea datã mi-a afectat traiul de zi cu zi. De asemenea, am considerat justificatã moþiunea de cenzurã care a dus la cãderea Guvernului Boc. M-am bucurat sã vãd un tânãr în fruntea Guvernului. Dar toate speranþele mi s-au nãruit în momentul în care s-a început
procedura de demitere a preºedintelui Traian Bãsescu. Trebuie sã menþionez cã nu mai sunt de mult un susþinãtor al preºedintelui. Consider cã prin
acþiunile întreprinse ºi prin aroganþa afiºatã a jignit mii de români, care, prin
votul lor, poate l-au ajutat sã ajungã atât de sus. Totuºi, nu consider normal
ca într-o þarã democraticã sã se întâmple ceea ce s-a întâmplat în aceastã
varã. Nu sunt speriat nici de „clica bãsistã” ºi nici de „agenturile occidentale”. Tind chiar sã dau dreptate mesajelor venite din marile capitale în
detrimentul celor venite de la liderii USL. Sunt însã speriat de discursul politic
dur al lui Crin Antonescu, de aroganþa lui, care o întrece ºi pe cea a lui
Bãsescu, de suficienþa pe care o afiºeazã cu ocazia fiecãrei declaraþii de
presã. Acest om politic care, în faþa mea, nu mai are niciun fel de coloanã
vertebralã, îi face geloºi ºi pe cei mai chiulangi elevi de liceu. ªi þineþi cont
cã elevii nu sunt plãtiþi din banii noºtri pentru a veni la ºcoalã, pe când domnul Antonescu primeºte peste 10.000 lunar pentru a chiuli. Am ajuns în faza
în care, în momentul în care îl vãd la televizor, schimb programul. Consider
cã, prin discursul lui, îmi transmite ºi mie o stare de nervozitate. Nu îl mai
suport! Atitudinea domnului Antonescu mã face sã-mi reevaluez opþiunile
pentru parlamentarele din decembrie. ªi nu numai a lui. Consider cã, într-o
þarã ca România, numãrul ºi cuantumul ajutoarelor sociale trebuie sã þinã
foarte mult cont de valoarea investiþiilor atât publice, cât ºi private. Nu poþi
sã dai ajutoare la tot poporul ºi sã tai banii de la investiþii, singurele care îþi
pot aduce mai multe fonduri la buget. Nu poþi sã îi þii în spate pe cei care
refuzã munca ºi trãiesc din alocaþiile copiilor ºi sã îi taxezi pe cei care zi de zi
se trezesc dimineaþa pentru a se duce la serviciu. Nu poþi sã îi susþii financiar
pe leneºi doar pentru cã ai nevoie de votul lor. Nu poþi sã laºi angajaþii din
învãþãmânt ºi din sãnãtate cu salarii mizere numai pentru cã tu doreºti sã
subvenþionezi lenea. Eu m-am sãturat sã þin în spate leneºii, handicapaþii
care nu sunt persoane cu handicap, revoluþionarii fãcuþi la ceas de searã,
bolnavii închipuiþi ºi alte categorii sociale care nu fac altceva decât sã consume banul public în detrimentul nostru. Acest tânãr din fruntea Guvernului
ar trebui sã îºi reevalueze puþin poziþia, sã nu mai stea în ascuns în spatele lui
Crin Antonescu ºi sã vorbeascã numai când îi dã acesta cuvântul. Ar trebui
sã se gândeascã serios cã, de fapt, el este cel care conduce cel mai important partid de pe scena politicã, ºi nu Crin Antonescu. 
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Consiliul Naþional de Eticã (CNE) a stabilit, miercuri, 5 septembrie, cã fostul ministru al Educaþiei
Ioan Mang a plagiat în mai multe articole ºtiinþifice.
Decizia va fi fãcutã publicã dupã ce va primi
avizul Direcþiei Juridice din Ministerul Educaþiei.
Hotãrârea a fost luatã dupã analizarea mai multor
articole semnate de Mang pentru care s-au primit
sesizãri cu privire la posibile cazuri de plagiat,
potrivit surselor citate. Concluzia referitoare la
cazul Mang va fi anunþatã oficial de cãtre CNE
numai dupã ce va primi avizul de legalitate al
Ministerului Educaþiei. 

ªcoalã privatã ortodoxã
în Timiºoara
Prima ºcoalã privatã ortodoxã din Timiºoara a
fost inauguratã joi, 6 septembrie, investiþia fiind de
400.000 de lei. În acest an ºcolar, vor funcþiona
doar douã clase, cea pregãtitoare ºi clasa I, cu un
total de 21 de elevi, care vor participa zilnic la
rugãciuni, vor învãþa sã grãdinãreascã sau sã
gãteascã.
ªcoala „Sfântul Antim Ivireanul“ a fost inauguratã la Timiºoara, într-o clãdire care aparþine Primãriei, situatã într-un cartier mãrginaº al municipiului, ºi care a fost reabilitatã cu suma de 400.000
de lei, bani ce provin de la Arhiepiscopia Ortodoxã a Timiºoarei, din donaþii din partea unor
parohii din Timiºoara, precum ºi cu ajutorul Bisericii
romano-catolice din Bavaria, care a oferit mobilierul.
Programul zilnic al elevilor va începe de la ora
8.00, iar de la ora 8.30 se va lua micul dejun în
bucãtãria proprie. De la ora 8.45 pânã la 9.00 va
avea loc un moment de rugãciune, iar de la 9.00
vor începe cursurile. Între orele 13.00 ºi 13.30 se
va servi prânzul. Apoi, timp de aproximativ 30 de
minute va fi timp de odihnã, iar de la ora 14.00
ºi pânã la ora 17.00 are loc pregãtirea temelor
ºi atelierele practice (gãtit, grãdinãrit, lucru manual).
ªcoala se aflã sub patronajul Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române a Timiºoarei. 
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BAC PROFESIONAL,
DIN ACEST AN ªCOLAR
DRAGOº NEACºU
Comisia de educaþie din Senat a
aprobat, la începutul lunii, introducerea în
Legea Educaþiei a unui amendament
care prevede opþiunea Bacalaureatului
profesional. Decizia a fost luatã cu unanimitatea voturilor celor cinci senatori prezenþi la ºedinþa comisiei. Ministrul Educaþiei, Ecaterina Andronescu, a declarat cã
Bacalaureatul profesional va intra în
vigoare de anul acesta, dacã va fi aprobat de Senat, ca for decizional, proiectul
de lege putând intra, pentru vot final, în
ºedinþa plenului în ultima sãptãmânã de
vacanþã. Ecaterina Andronescu, a declarat, la dezbaterile din Comisia de învãþãmânt, cã amendamentele acceptate
pentru OUG care gestioneazã Examenul
de bacalaureat nu schimbã acest examen, aºa cum a fost el susþinut din 2009
încoace.
În aceste condiþii, de anul viitor, vor fi
douã Examene de bacalaureat. Cel tradiþional, tot cu probele susþinute în 2009, 2010
ºi 2011, ºi cel profesional, pentru cei care se
reorienteazã spre piaþa muncii, a precizat
ministrul Educaþiei.
Ministru a motivat introducerea Bacalaureatului profesional ºi de faptul cã, uzual, angajatorii le reproºeazã tinerilor care
vin sã se angajeze fãrã sã fi luat Bacalaureatul cã nu au o diplomã.
septembrie 2012

„Aceastã diplomã, pentru cei care
merg spre piaþa muncii, le conferã, într-un
fel, o finalitate a liceului ºi diploma pe
care o iau prin acest Bacalaureat profesional le atestã competenþele. În plus, prin
conþinut, aceastã formã de Bacalaureat
adaugã la competenþele pe care elevul
le câºtigã în timpul anilor de liceu“, a mai
spus Andronescu.
Bacalaureatul profesional va conþine
douã probe: un proiect ºi o probã practicã, precum ºi o lucrare scrisã la educaþia antreprenorialã. Ministrul Educaþiei a
precizat cã legea dã dreptul oricãrui absolvent, din orice liceu, oricare ar fi filiera
sau profilul acestuia, sã dea acest examen, pentru cã disciplina de educaþie
antreprenorialã o parcurg toþi liceenii.
„Examenul acesta nu schimbã conþinutul programei pe care ei au parcurs-o
pe timpul anilor de liceu. Ca urmare, nu
venim prin aceastã formã de examen cu
elemente în plus, pe care elevii nu le-au
fãcut la clasã, ci doar adãugãm o formã
în sprijinul celor care se orienteazã spre
piaþa muncii“, a mai spus Andronescu.
Ministrul a mai arãtat cã probele din
Examenul de bacalaureat profesional vor
fi aºezate, cronologic, înaintea probelor
scrise de la Examenul de bacalaureat
naþional.
„Probele de competenþe sunt comune ºi la Bacalaureatul naþional, ºi la Baca-

laureatul profesional. Dacã elevul alege
o formã sau alta, este opþiunea lui ºi a familiei lui. Nu este o decizie a ºcolii, a Ministerului Educaþiei sau a inspectoratului.
Dacã cineva care susþine Bacalaureatul
profesional vrea sã meargã spre învãþãmântul superior ºi se rãzgândeºte în aceeaºi sesiune, dupã o sesiune sau douã sesiuni de Bacalaureat, el se poate întoarce, poate susþine probele scrise de la Bacalaureatul naþional ºi, dupã aceea, are
acces spre învãþãmântul superior“, a arãtat ministrul Educaþiei.
Acest tip de Bacalaureat existã în
foarte multe þãri, printre care Anglia, Franþa ºi Germania.
Fostul ministru, Daniel Funeriu, a criticat însã noul tip de Bacalaureat. Funeriu
pune urgentarea introducerii respectivei
mãsuri pe seama presiunii „fabricilor de
diplome“, care, în urma unui Bacalaureat
serios, nu mai au clienþi. „Aceastã mãsurã
va distruge învãþãmântul profesional pe
care eu l-am reintrodus. Elevii de la liceele
teoretice au 80% succes la BAC, ceea ce
e normal. Cei de la tehnologic au 20%
promovare pentru cã mulþi dintre aceºti
elevi sunt trimiºi la liceu în loc sã fie îndreptaþi cãtre învãþãmântul profesional.
Aceastã formã de „BAC cu buletinul“ va
trimite din nou zeci de mii de copii pe o
cale care nu e a lor“, crede Funeriu.
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DELÃSAREA ªI CRIZA
DE COMUNICARE COSTÃ SCUMP!
Mai mulþi profesori titulari din judeþul Galaþi s-au trezit, pe ultima sutã de metri, cã
nu au norme didactice complete pentru anul ºcolar care stã sã înceapã ºi au
tremurat serios pânã le-au completat. Vinovaþi sunt ºi profesorii în sine, dar ºi
directorii unitãþlor respective cã nu i-au avertizat în legãturã cu restrângerile de
personal

TEXT ºI

FOTO:

BOGDAN NISTOR

Deºi nu poate fi consideratã o situaþie
cu prea mult dramatism în ea, pãþania
prin care au trecut mai multe cadre didactice din judeþul Galaþi poate fi o lecþie
din care se pot învãþa multe lucruri. Zilele
trecute (n.r. – sfârºitul celei de-a doua
decade a lunii august) aproape 30 de
profesori au ajuns la Inspectoratul ªcolar
la o ºedinþã publicã pentru completarea
normelor didactice. Cei mai mulþi dintre
aceºtia au ajuns la aceastã ºedinþã fãrã
voia lor, în principal din cauzã cã planurile de ºcolarizare din unitãþile lor nu
s-au realizat sau au fost prost realizate (!).
Existã însã ºi 10 dascãli care nu au ºtiut sau
nu au fost informaþi cã au catedrele incomplete. „Cadrele didactice care au
ajuns în luna august cu catedre incomplete au avut dificultãþi serioase în a-ºi
gãsi orele necesare completãrii normei
didactice, comparativ cu cei care au
participat la etapa de completare programatã în primãvarã. De ce s-a ajuns în
aceastã situaþie? Fie pentru cã directorii
din ºcoli nu i-au informat pe cei în cauzã
cã nu au norma didacticã completã, fie,
pur ºi simplu, nu au fost anunþaþi de etapa
de repartizare din primãvarã”, spune preºedintele executiv al Sindicatului Învãþãmântului Preuniversitar (SIP) Galaþi, Lidia
Antoniu. Vina ºi-o împart aproape în mod
egal cele douã pãrþi! „Ar fi fost corect ca
directorii ºcolilor respective sã-i anunþe
într-un consiliu profesoral pe cei care de la
1 septembrie nu mai au norme didactice
complete. În acest fel, fiecare profesor în
parte ºi-ar fi pregãtit dosarele ºi ar fi participat la repartizarea din primãvarã. În
felul acesta, directorii ar fi demonstrat cã
îi trateazã pe subalterni cu respect. Aºa,
ei au stat bine bazaþi cã nu au probleme
cu norma didacticã la începutul anului
ºcolar ºi s-a ajuns în aceastã situaþie oare-

cum criticã”, mai spune liderul sindical.
Evident, ºi profesorii în cauzã au jumãtatea lor de vinã pentru cã nu au „mirosit” pericolul pe care-l aduce scãderea
drasticã a numãrului de elevi.

Ore adunate din
toate colþurile!
Pe holurile Inspectoratului ªcolar Galaþi am întâlnit un profesor care tocmai
ieºea de la ºedinþa de completare. M-a
rugat insistent sã nu-i fac poze ºi sã nu-i
dau numele, dar mi-a povestit cu oarecare reþinere prin ce situaþie a trecut.
„Abia am reuºit sã-mi completez norma
didacticã! Am luat douã ore într-o
comunã, trei într-alta, ce sã fac, trebuia
sã accept. Acum va fi un adevãrat chin
sã ajung la toate orele, dar sper sã mã
descurc”, ne-a spus profesorul uºor agitat, dar mulþumit cã a rezolvat situaþia.
Lidia Antoniu a lãudat chiar implicarea
deosebitã a ISJ Galaþi în sensul cã a
apelat chiar ºi la catedrele rezervate
pentru a nu-i lãsa pe profesorii titulari fãrã
norme didactice.

Liderii de sindicat, rol
important în piesã!
Pãþania celor 10 oameni i-a fãcut pe
cei care conduc Sindicatul Învãþãmântului Preuniversitar Galaþi sã tragã niºte concluzii. „Credem cã oamenii noºtri din ºcoli,
liderii de sindicat, ar trebui sã se informeze
foarte bine la începutul anului calendaristic, atunci când se se întocmesc planurile
de ºcolarizare ºi planurile de încadrare,
astfel încât sã le transmitã, la rândul lor,
tuturor colegilor lor, indiferent de la ce
sindicat sunt, care sunt riscurile ca ei sã
rãmânã fãrã ore. Tocmai de aceea, îi sfâtuiesc pe liderii de sindicat sã nu absenteze de la consiliile profesorale în care se
discutã despre proiectele de încadrare.
Mai mult, potrivit legislaþiei în vigoare, ei
pot sã cearã copii dupã procesele verbale ale consiliilor profesorale, pe care le
pot afiºa apoi în locurile publice, pentru a
le vedea lumea ºi pentru a nu ajunge în situaþia celor 10 profesori despre care v-am
vorbit”, a concluzionat preºedintele executiv al SIP Galaþi, Lidia Antoniu. Aceasta
a admis ºi faptul cã pot exista ºi situaþii,
scuzabile de altfel, în care însuºi liderii de
sindicat din ºcoli au ore în centre diferite,
situate uneori la distanþe considerabile în
kilometri, ºi n-au timpul efectiv pentru a
mai participa la ºedinþele consiliilor profesorale. 
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LEGEA EDUCAÞIEI ÎMPLINEªTE
DOI ANI DE NEAPLICARE!
O analizã criticã a acestora: nicio normã de aplicare, se aplicã tot legile vechi
sau se dau Ordonanþe de Urgenþã, iar politicul încã sãlãºluieºte liniºtit în ºcoli
Ne apropiem vertiginos de aniversarea a doi aniºori de la intrarea în vigoare a celei mai frumoase legi de pe planeta Pãmânt – aþi ghicit, e vorba de Legea
“Funeriu” – ºi nu ºtim dacã trebuie sã punem ºampania la rece sau sã pregãtim
lumânãrile pentru colivã! Aproape toþi
oamenii care lucreazã în sistem ºi cu care
am discutat despre aceastã lege tind sã
aleagã cea de-a doua variantã. Argumente? Sunt, Slavã Domnului! Tuº sã avem,
sau, mã rog, mai nou megabiþi! Sindicatele au negociat un proiect, iar fostul ministru Daniel Funeriu a trimis la Monitorul
Oficial o cu totul altã lege, dupã chipul ºi
asemãnarea lui! În primul rând, avem o
lege pentru care a apãrut o grãmadã de
metodologii, care nu au însã norme de
aplicare. Deci, cei care ar trebui sã ia
anumite mãsuri prevãzute de aceastã
lege, se vãd puºi în situaþia de a apela tot
la legislaþia veche sau la Ordonanþe de
Urgenþã. Cel mai nou exemplu este cel al
numirii managerilor ºi adjuncþilor de unitãþi
septembrie 2012

ºcolare, dar ºi al inspectorilor ºcolari. Lipsa
normelor de aplicare lasã loc numirilor pe
diverse criterii, în special politice. Apoi, nu
se pot aplica metodologiile referitoare la
formarea Consiliilor de Administraþie din
ºcoli, iar managerii de ºcoli sunt numiþi “la
apelul bocancilor” pentru cã nu prea s-a
lucrat la formarea corpului experþilor. Aici,
lucrurile sunt ºi mai complicate pentru cã
nimeni nu a reuºit sã rezolve o mare
dilemã: ce fac ºcolile care nu au profesori
demni de corpul experþilor? Importã
astfel de experþi?

Clasa pregãtitoare, o mare
necunoscutã!
Neîmbrãþiºatã de sindicate încã de la
faza de proiect, hulitã chiar de aproape
toþi profesorii de liceu, clasa pregãtitoare
este încã o necunoscutã, atât pentru pãrinþi, cât ºi pentru viitorii elevi. La momentul la care am scris acest articol (n.r. - 27
august 2012), la nivelul judeþului Galaþi

lucrurile nu stãteau deloc bine! Viitoarele
cadre didactice abia începeau cursurile
de perfecþionare (care, apropo, se fac
on-line, dureazã doar trei-patru zile ºi nu
sunt tocmai relevante!), nu era încã bãtut
în cuie personalul care va asigura „cursurile” la clasa pregãtitoare (miºcarea
personalului didactic era în toi), iar
mobilierul abia a fost comandat. Mobilier
despre care nimeni nu ºtie (sau nu vrea sã
spunã!) pe ce filierã a ajuns în ºcoli. Ca sã
nu mai vorbim despre faptul cã aproape
toate unitãþile ºcolare au înþeles cã amenajarea unui spaþiu de joacã ºi recreere
coincide cu „îngrãdirea” unui pãtrat
dintr-un colþ al clasei. Am fost asiguraþi
însã cã totul va fi gata pe 10 septembrie!
Dacã ar fi tragem o concluzie aceasta este cu siguranþã tristã: nu ºtim încã numãrul generaþiilor de copii pe care-i vom
sacrifica doar de dragul unor ambiþii personale ºi al unei lipse totale de deschiderea la dialog doveditã de pãrintele legii
educaþiei. Bine mãcar cã vorbim la trecut ºi aºteptãm de la viitorii miniºtri ai
educaþiei mai multã deschidere cãtre
dialog. 
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OPINII

ÎNAINTE ªI DUPÃ 2 AUGUST

PROF. MONICA ªULEA DAMIAN
Dupã cum ºtie multã lume, începutul
lunii august a stat sub semnul examenului
de titularizare. Mult controversatul examen
ºi-a schimbat înfãþiºarea de „n“ ori pânã
acum, aspect ce nu mai mirã pe nimeni,
dar ca anul ãsta de abramburit parcã nu
a mai fost de foarte, foarte mult timp.
Început în spiritul unei metodologii,
examenul, desfãºurat anul acesta în douã
etape, s-a metamorfozat în ceva neaºteptat pe ultima sutã de metri, când nimeni nu mai credea cã este posibil.
Startul s-a dat prin mai, cu acele inspecþii speciale. Nimic nou, cã inspecþii
speciale la clase s-au mai þinut ºi în alþi ani,
dar se pare cã românul nu învaþã nimic
din experienþele anterioare. Concurenþii
au susþinut o lecþie direct în ºcolile pe care
le vizau, însã au putut sã vadã cã e greu
a convinge un negru strãin cã meriþi sã
ajungi colegul lui, aºa pe nepusã masã.
Aceastã primã etapã, destul de prost
gânditã, a scos la luminã lipsa de viziune
a celor de la minister. Era oare atât de
greu sã-ºi dea seama cã aceastã probã
va fi una subiectivã ºi incapabilã sã pro-

ducã o ierarhizare pe bune a celor evaluaþi? Sistemul este plin de suplinitori, care
stau pe câte un post de ani de zile ºi, în
general, toate ºcolile au þinut cont de
acest aspect. Latura umanã rãmâne imposibil de neglijat, zicã cine ce-o zice. Cei
veniþi din exterior au pornit la drum cu
acest handicap evident. Directorii preferã sã menþinã pe posturi oamenii pe care
îi cunosc deja, iar motivaþia este extrem
de variatã. Sã nu uitãm cã profesorii care
au fãcut parte din comisii sunt colegii celor pe care i-au evaluat, iar nota pe care
au dat-o, cu siguranþã a avut doza ei de
subiectivitate, indiferent de criteriile impuse de fiºa standard. A fost un bun prilej
sã se oberve cine este în graþiile colegilor
de catedrã ºi cine nu, deci, la nivelul
ºcolii, s-au plãtit niºte poliþe ºi cam asta a
fost tot. Pe acest fundal, a aduce un
strãin într-o ºcoalã ca sã susþinã, cicã de
pe aceleaºi poziþii, o probã cu o pondere
destul de mare la nota finalã, a fost greºit
din capul locului. Au fost defavorizaþi nu
numai tinerii absolvenþi, ci ºi profesorii cu
experienþã, fiindcã au venit într-o ºcoalã
pe care nu o cunosc, ca sã þinã o orã la
o clasã cu care nu au mai intrat în con-

tact, în timp ce suplinitorii ºcolii ºi-au þinut
ora la ce clasã au vrut muºchii lor. Când
tu cunoºti elevii în faþa cãrora te prezinþi,
ºtii pe unde le este nivelul, fiindcã le predai de cel puþin un an, dacã nu de patru,
nu eºti oare avantajat? Când startul nu
este acelaºi pentru toþi, cum poþi sã mai
pretinzi cã eºti corect sau cã cel care a
câºtigat este ºi cel mai bun dintre toþi,
atâta vreme cât nu-l supui aceloraºi condiþii de examen, aceloraºi necunoscute?
Toate aceste inadvertenþe ar fi fost
bine sã se fi luat în calcul, sã fi fost semnalate ºi taxate pe mãsurã, dar fiindcã la noi
merge ºi aºa, prima parte a marii confruntãri s-a desfãºurat fãrã incidente, aºa
cum le stã bine profesorilor.
În ceea ce priveºte proba scrisã, tocmai când nu mai credeam cã pot sã mai
am parte de-o surprizã, fiindcã metodologia de concurs aprobatã de Funeriu era
clar cã dãduse mânã liberã directorilor,
am rãmas consternatã cã un lider de sindicat a acceptat interimatul. Probabil cã
în Maramureºul din care provin ºi eu, ºi el,
posturile au început sã se dea pe bune ºi
inspectoratul a priceput într-un final cã
sindicatul nu doarme ºi nu stã la aceeaºi
masã, aºa cã trecerea la nivelul ministerului s-a fãcut pe baza acestor rezultate
rãsunãtoare venite tocmai de pe malul
Sãsarului.
Lãsând gluma la o parte, apreciez cã
la Bucureºti a avut decenþa sã schimbe
regula jocului ºi sã transforme proba scrisã
într-o probã naþionalã, cu subiecte venite
de la centru.
E drept cã mulþi au rãmas pe dinafarã
prin nesusþinerea inspecþiei, fiindcã, calculându-ºi la rece ºansele, au înþeles cã,
potrivit metodologiei, care era în vigoare
pânã mai ieri, nu au nicio ºansã sã ocupe
posturile din ºcolile unde concurau cu
suplinitorii ºcolii. Cu toate astea, schimbarea a fost de bun augur, chiar dacã
regula s-a schimbat în timpul jocului. A
fost semnalul cum cã a înþeles ºi ministerul
cã a comis o gafã de proporþii. Asumându-ºi sarcina de a gestiona proba scrisã,
au redresat oarecum situaþia, fiindcã s-au
asigurat cã supun concurenþii unei evaluãri unitare, mai puþin subiective ºi oarecum mai greu de fraudat. Dacã ne oprim
asupra calitãþii subiectelor, aici reintrãm în
zona de crizã a acestui examen de titularizare pentru care, sunt curioasã, cine-ºi
asumã responsabilitatea. La românã programa a rãmas neschimbatã, însã suwww.SCOALAROMANEASCA.ro
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biectul de anul acesta a scos din calcul
complet proba de gramaticã sau literaturã, de vreme ce au fost verificate la alegere, pe principiul ce ºtii tu mai bine, nu te
întreb eu ca sã nu te încurc. Celebra controversã de la Evaluarea Naþionalã cu
subiectiva predicativã rãmâne ºi anul
acesta o enigmã, fiindcã profesorului devenit titular potrivit probei din 2 august nu-i
mai testeazã nimeni aceste cunoºtinþe.
Potrivit baremului de corectare, la subiectul I din 45 de puncte, doar 4 sunt acordate pentru corectitudinea conþinuturilor
ºtiinþifice folosite. Pânã ºi punctajul de
redactare este mai mare. Este clar cã
subiectele au fost gândite pe întuneric, în
singurãtate, cu puterile neajutate, însã nu
au mai fost frãmântate mii de sãptâmâni
ºi asta s-a vãzut cu vârf ºi îndesat. Au fost
o parodie de subiecte construite pe principiul copy- paste, vrând sã surprindã câte
puþin din toate, într-o dezordine aparent
ordonatã, fiindcã pânã ºi lectura subiectului rãmâne una greoaie.
Cu toate astea, rãmâne lãudabilã
reacþia fermã de a nu lãsa proba scrisã la
cheremul ºcolilor sau inspectoratelor,
când te gândeºti cã în anii în care
subiectele s-au elaborat la nivel judeþean, minþi cu adevãrat luminate, dar lipsite de inspiraþie la momentul elaborãrii
subiectului, au pretins de la noi sã reproducem pasaje din programe ºcolare.
Una peste alta, concurenþii de anul acesta se pot declara norocoºi, în cazul lor nu
s-a mai fãcut economie de hârtie ºi fragmentele din programe au ocupat peste
50% din subiect. Dezavantajaþi au fost
doar tinerii absolvenþi, fiindcã subiectele
au speculat nepermis de mult experienþa
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la catedrã, acea metodicã sau pedagogie pe care nu o înveþi din cãrþi. E prea
mult sã li se mai cearã ºi la proba scrisã sã
depãºeascã blocaje în comunicarea didacticã, când nu au fost lãsaþi nici mãcar
o datã singuri în faþa unei sãli pline de
elevi.
Multe concluzii s-ar putea trage ºi de
pe urma examenului de anul acesta. Mie
mi-a întãrit convingerea cã soluþia cea
mai eficientã rãmâne un Concurs Unic de
Titularizare desfãºurat în centre judeþene
bine monitorizate ºi cu niºte repartiþii desfãºurate sub ochiul obiectiv al unui „big
brother“, care sã ºi vadã, sã ºi audã ce se
întâmplã în fiecare cotlon din care apli-

caþia aferentã examenului este accesatã. Povestea cu descentralizarea, cu
comunitatea care-ºi alege oamenii este
o gãselniþã menitã sã amestece niºte realitãþi care nu au de ce sã se întâlneascã.
Un profesor bun este de dorit în orice
ºcoalã ºi asta este singura realitate care
te intereseazã ca ºi pãrinte. Pornind de la
aceastã premisã, soluþia amintitã este
cea mai ieftinã, simplã ºi neviciatã ºi parþial a fost testatã, însã acum, când noul
an ºcolar stã sã înceapã, nu mai intereseazã pe nimeni ce va fi la anul. Ministrul
este pânã peste cap prins în reformarea
ciclului primar de învãþãmânt, iar pentru
profesori, se ºtie, e bine ºi-aºa. 
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SUTE DE UNITÃÞI DE ÎNVÃÞÃMÂNT NU VOR PRIMI AUTORIZAÞIE SANITARÃ

LA ªCOALÃ, CA ACUM 50 DE ANI
Fãrã apã curentã, fãrã toalete, fãrã
dascãli. Zicala „...lasã cã merge ºi aºa“
este deviza sub care începe un nou an
ºcolar ºi care pare cã a devenit regulã
pentru miniºtrii care s-au perindat în ultimii
ani la Ministerul Educaþiei. Nu conteazã
cã la ora actualã peste 30 % din unitãþile
de învãþãmânt nu ar merita sã primeascã
autorizaþie sanitarã, în condiþiile în care investiþiile fãcute în ultimi 10 ani ar fi asigurat
construirea de la zero a tuturor ºcolilor. Nu
conteazã cã prin introducerea clasei
pregãtitoare majoritatea ºcolilor au fost
obligate sã renunþe la laboratoare sau
cancelarii. Nu mai conteazã cã unele firme, alese pe sprânceanã, importã mobilierul din China, în condiþiile în care putea
fi fãcut foarte bine în România. Pentru toþi
aceºti politicieni conteazã doar sã dea ei
bine pe sticlã ºi sã-ºi rotunjeascã conturile.
Situaþia la nivel naþional este departe
de a fi una bunã. Dacã în marile oraºe
investiþiile se mai vãd, în mediul rural este
jale. S-a ajuns în situaþia în care copiii învaþã în dispensare vechi sau chiar în cantoane silvice.
Spre exemplu, peste un sfert dintre
ºcolile din judeþul Alba, majoritatea aflate
în mediul rural, în zone montane, nu vor
primi în acest an autorizaþie sanitarã de
funcþionare pentru cã nu îndeplinesc
condiþiile igienico-sanitare impuse, în special cele privind alimentarea cu apã ºi
amenajarea grupurilor sanitare.
ªeful Inspectoratului ªcolar Judeþean
Alba, Dorin Sandea, a declarat cã din
cele 541 de unitãþi de învãþãmânt din judeþ, 344 au primit pânã acum autorizaþiile
sanitare de funcþionare, reprezentând
63,59%, iar alte 57 sunt în curs de autorizare.
Sandea a spus cã 140 de unitãþi de
învãþãmânt nu vor primi în acest an autorizaþie sanitarã de funcþionare, precizând
cã este vorba de ºcoli care în fiecare an
nu îndeplinesc criteriile impuse.
În judeþul Botoºani, 34 de unitãþi ºcolare din cele 487 verificate de Inspectoratul
ªcolar Judeþean nu au autorizaþie de
funcþionare ºi nici nu vor fi autorizate, întrucât nu beneficiazã de apã potabilã,
iar toaletele sunt în curte.
Inspectorul ªcolar General al Judeþului
Botoºani, Mihaela Hunca, a declarat cã
în localitãþile din judeþ au fost fãcute inspecþii pentru stabilirea pregãtirii unitãþilor

ºcolare pentru începerea anului ºcolar.
Astfel, în urma verificãrilor din 487 de
unitãþi de învãþãmânt, 34 nu au primit autorizaþii de funcþionare.
O situaþie aparte este în Buzãu, unde
peste un sfert din unitãþile de învãþãmânt
nu au primit pânã în acest moment autorizaþie sanitarã de funcþionare, majoritatea ºcolilor ºi grãdiniþelor fãrã aviz fiind din
mediul rural.
Potrivit directorului DSP Buzãu, medicul Venera Acsinte, din totalul de 758 de
unitãþi de învãþãmânt existente în judeþ,
sunt autorizate sanitar 531 de unitãþi,
ceea ce înseamnã 71%. În mediul urban,
au autorizaþie sanitarã 91% dintre unitãþile
de învãþãmânt, în timp ce în mediul rural
deþin acest acest aviz doar 63% dintre
ºcoli ºi grãdiniþe.
În unele judeþe, situaþia din ºcoli nici
mãcar acum nu este cunoscutã, iar autorizaþiile se dau pe declaraþiile pe propria
rãspundere a directorilor de ºcoli. În acest
caz se aflã judeþul Iaºi, unde autoritãþile
spun cã nu au o situaþie clarã privind numãrul ºcolilor neautorizate sanitar, directorul DSP Iaºi, Lucian Indrei afirmând cã
inspectorii instituþiei vor începe controale
din 11 septembrie în cele aproximativ 600
de unitãþi de învãþãmânt din judeþ.
„Autorizaþiile se dau pe proprie rãspundere, la cererea ºcolilor. Aºa se întâmplã de doi ani. Un obiectiv rãmâne autorizat câtã vreme nu se modificã construcþia ºi nu necesitã viza noastrã. Vã daþi
seama cã nu putem merge peste tot,
sunt 600 de ºcoli în judeþ, dar ne vom deplasa în special în mediul rural, unde sunt
mai multe probleme“, a afirmat Lucian
Indrei.
La rândul sãu, purtãtorul de cuvânt al
Inspectoratului ªcolar Judeþean Iaºi, Sabina Manea, a afirmat cã instituþia nu deþine deocamdatã o situaþie completã privind numãrul ºcolilor autorizate din judeþ.
Autoritãþile locale, însã, spun cã situaþia nu este deloc bunã, mai ales la sate.
În judeþul Mehedinþi, 25% dintre unitãþile de învãþãmânt vor funcþiona fãrã autorizaþie în acest an ºcolar, principalele
probleme fiind legate de lipsa apei curente ºi a mobilierului vechi, a declarat ºeful Inspectoratului ªcolar Judeþean Mehedinþi, Marian ªuþã.
Potrivit acestuia, sunt ºi 57 de ºcoli
care nu au fost autorizate pânã la data

de 31 august, în condiþiile în care acestea
vor funcþiona tot cu cu toaleta în curte,
ca ºi pânã acum.
În Prahova, circa 50 de grãdiniþe ºi
ºcoli nu au autorizaþie sanitarã de funcþionare de la Direcþia de Sãnãtate Publicã,
principalele motive pentru care autoritãþile sanitare nu elibereazã aceste autorizaþii fiind lipsa apei curente sau spaþiile
insalubre.
Potrivit datelor furnizate de ºeful Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova,
profesorul Horia Toma, 48 de unitãþi de învãþãmânt din judeþul Prahova nu au autorizaþie sanitarã de funcþionare pentru
anul ºcolar 2012 - 2013. Dintre acestea, 32
sunt grãdiniþe cu program normal, 3 sunt
grãdiniþe cu program prelungit, iar 13 sunt
ºcoli.
Inspectorul general ºcolar, Horia
Toma, a precizat cã motivul pentru care
cele 48 de ºcoli nu au obþinut autorizaþiile
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sanitare de funcþionare este legat, în cele
mai multe cazuri, de lipsa sursei de apã
potabilã curentã.
Un caz fericit este judeþul Sibiu, unde
doar 24 de ºcoli din judeþ nu au autorizaþie sanitarã de funcþionare.
Potrivit inspectorului ºcolar general
ªtefan Firu, 24 de instituþii ºcolare din cele
238 nu au autorizaþie sanitarã de funcþionare, iar în douã ºcoli se lucreazã pentru
a fi amenajate toalete, acolo funcþionând latrine.
„Din 238 de unitãþi ºcolare, doar 24 nu
au autorizaþie sanitarã de funcþionare.
Menþionez cã aceastã autorizaþie se obþine în anumite perioade, deoarece nu
toate ºcolile au obþinut în aceeaºi zi autorizaþia. Ele sunt în curs de rezolvare“, a
declarat ªtefan Firu.
ªtefan Firu a precizat cã în sistemul de
învãþãmânt sibian existã unitãþi de învãþãmânt cu lucrãri de investiþii sau de reabilitãri în derulare, pentru care este necesarã continuarea finanþãrii.
Poate cel mai gravã situaþie este în
judeþul Suceava, unde sunt autorizate
sanitar 177 de unitãþi de învãþãmânt din
totalul celor 833, în timp ce 656 de unitãþi
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nu au autorizaþie sanitarã, 598 dintre
acestea fiind din mediul rural.
Directorul adjunct al DSP Suceava,
Cãtãlina Zorescu, a declarat cã în judeþul
Suceava doar 20% din unitãþile de învãþãmânt au autorizaþie sanitarã, respectiv
177 din cele 833.
Zorescu a spus cã, în cursul acestei veri,
nu a existat nicio solicitare din partea vreunei ºcoli pentru obþinerea acestei autorizaþii ºi nici pentru stabilirea unor planuri de
conformare în vederea îmbunãtãþirii dotãrilor pentru acordarea acestei autorizaþii.
Ea a arãtat cã, în general, ºcolile
coordonatoare din comune deþin autorizaþii sanitare, însã problema se pune în
cazul ºcolilor din satele componente care
nu îndeplinesc condiþiile autorizãrii, respectiv lipsa apei curente ºi a canalizãrii,
lipsa grupurilor sanitare în incinta unitãþii.
În judeþul Timiº, 52 de ºcoli ºi grãdiniþe
nu au autorizaþie sanitarã de funcþionare
pânã în acest moment, din cauzã cã nu
au apã curentã ºi canalizare, aproximativ
300 de elevi fiind afectaþi de aceastã situaþie.
Inspectorul ºcolar general Cornel
Petroman a explicat cã 52 de ºcoli ºi grã-

diniþe, toate din mediul rural, nu au autorizaþie sanitarã, dintr-un numãr total de
647 de unitãþi de învãþãmânt câte funcþioneazã în judeþ.
„Din cele 52 de unitãþi de învãþãmânt,
fãrã autorizaþie sanitarã sunt 29 de grãdiniþe cu program normal, 18 ºcoli cu clasele I-IV ºi 5 ºcoli cu clasele V-VIII“, a declarat Petroman.
El a spus cã aceste unitãþi ºcolare se
aflã în 22 de comune ºi douã oraºe, în
Gãtaia ºi Fãget, de care aparþin satele.
Cauza principalã o reprezintã lipsa
apei curente ºi a canalizãrii. Conducerile
comunelor nu au posibilitatea sã racordeze aceste ºcoli mãcar la o reþea de
apã curentã, astfel încât sã se poatã
construi toalete în incinta ºcolii.
„Aproximativ 1.300 de elevi sunt afectaþi, aceºtia urmând sã înveþe în anul ºcolar 2012-2013 în ºcoli sau grãdiniþe neautorizate din punct de vedere sanitar“, a
spus Petroman.
Peste o treime din cele 850 unitãþi de
învãþãmânt din judeþul Vaslui vor începe
anul ºcolar fãrã sã aibã autorizaþie sanitarã. Multe ºcoli au probleme în ceea ce
priveºte asigurarea apei curente ºi a
toaletelor.
„Din informaþiile prezentate de directorii de structuri, o treime din unitãþile de
învãþãmânt nu au autorizaþie sanitarã de
funcþionare. Nu ºtim câte din acestea ar
mai putea obþine avizul sanitar pânã la începerea cursurilor, dar cert este cã multe
ºcoli au în continuare probleme în asigurarea apei curente ºi în ceea ce priveºte
toaletele pentru elevi ºi preºcolari. Situaþia
s-ar putea rezolva doar printr-o strategie
pusã la punct la nivel naþional, printr-o
colaborare a tuturor factorilor implicaþi,
de la minister ºi pânã la autoritãþile locale“, a declarat inspectorul general adjunct al Inspectoratului ªcolar Judeþean
Vaslui, Doru Bãlan.
Una dintre cele mai grave situaþii din
judeþul Vaslui este la ºcoala din Fâstâci,
unde peste 200 de elevi vor învãþa, pentru al ºaptelea an consecutiv, în dispensarul vechi de peste un secol ºi în cantonul silvic de la marginea pãdurii. Aceastã
situaþie se menþine încã din 2006, de
când fosta ºcoalã a fost dãrâmatã, cu
intenþia de a fi construitã o unitate nouã.
Lucrãrile la noua instituþie au început, însã
un an mai târziu au fost sistate, în urma
unei somaþii trimise firmei de construcþii de
cãtre viceprimarul de atunci Vasile Aporcãriþei, care în 2008 a devenit primar pentru un mandat în comuna Cozmeºti, în
componenþa cãreia se aflã ºi localitatea
Fâstâci. 

9

10

JURIDIC

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,
FUNCÞIONAREA ªI ATRIBUÞIILE
COLEGIILOR DE DISCIPLINÃ DE PE LÂNGÃ
INSPECTORATELE ªCOLARE JUDEÞENE
Prin OMECTS nr. 3.866 din 2 mai 2012
s-a aprobat Regulamentul privind organizarea, funcþionarea ºi atribuþiile Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi ale colegiilor de disciplinã de pe
lângã inspectoratele ºcolare judeþene.
Personalul didactic de predare ºi de
pregãtire/instruire practicã, personalul
didactic auxiliar, precum ºi cel de conducere, de îndrumare ºi control încadrat
în unitãþile de învãþãmânt, sancþionat în
conformitate cu prevederile art. 280 alin.
(2) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, are dreptul de a
contesta decizia de sancþionare, în termen de 15 zile de la comunicare, la
colegiile de disciplinã de pe lângã
inspectoratele ºcolare, conform art. 280
alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Abaterea disciplinarã este o faptã în
legãturã cu munca ºi care constã într-o
acþiune sau inacþiune sãvârºitã cu
vinovãþie de cãtre salariat, prin care
acesta a încãlcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de
muncã sau contractul colectiv de
muncã aplicabil, ordinele ºi dispoziþiile
legale ale conducãtorilor ierarhici.
Sancþiunea se stabileºte în funcþie de
gravitatea abaterilor, de împrejurãrile în
care au fost sãvârºite, de urmãrile acestora, precum ºi de comportamentul persoanei în cauzã.
Dacã de la data sãvârºirii faptei ce
constituie abatere disciplinarã ºi pâna la
momentul aplicãrii sancþiunii au trecut
mai mult de 6 luni, persoana în cauzã nu
mai poate fi sancþionatã disciplinar.
Sancþiunea se aplicã ºi se comunicã
prin decizie scrisã, dupã caz, de cãtre
directorul unitãþii de învãþãmânt sau
inspectorul ºcolar general, în termen de
cel mult 30 de zile de la data luãrii la cunoºtinþã despre sãvârºirea faptei/faptelor
ce constituie abatere disciplinarã.
Dreptul persoanei sancþionate de a se
adresa instanþei judecãtoreºti este garantat.

Componenþa colegiilor de disciplinã
de pe lângã inspectoratele ºcolare este
urmãtoarea:
a) un inspector ºcolar general adjunct;

b) doi inspectori ºcolari;
c) un consilier juridic al inspectoratului
ºcolar - secretar al colegiului de disciplinã;
d) câte un reprezentant desemnat de
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JURIDIC

fiecare federaþie sindicalã din învãþãmântul preuniversitar, reprezentativã la nivel de
sector de activitate învãþãmânt preuniversitar ºi care existã în judeþul respectiv.
Ca organe administrativ-jurisdicþionale, colegiile de disciplinã de pe lângã inspectoratele ºcolare judeþene soluþioneazã contestaþia adresatã de persoana
sancþionatã în temeiul Legii nr. 1/2011, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Colegiul de disciplinã, prin hotãrâre
motivatã, pe baza probelor administrate

ºi a susþinerilor pãrþilor orale sau în scris,
poate dispune urmãtoarele:
a)admiterea contestaþiei;
b)respingerea contestaþiei.
Prin hotãrârea pronunþatã colegiul de
disciplinã poate menþine sancþiunea aplicatã, o poate diminua sau înlocui cu altã
sancþiune mai uºoarã sau o poate anula
în totalitate. Dacã prin hotãrâre se admite
contestaþia ºi se dispune reintegrarea în
funcþie a contestatarului, colegiul de disciplinã se pronunþã ºi asupra drepturilor

salariale cuvenite retroactiv.
Împotriva hotãrârii colegiului de disciplinã, partea nemulþumitã se poate adresa
cu acþiune la instanþa competentã secþia specializatã în soluþionarea conflictelor de muncã, în termen de 30 de zile
de la comunicare.
Procesul-verbal ºi înscrisurile care fac
obiectul dosarului, precum ºi dovada
comunicãrii hotãrârii se pãstreazã în arhiva inspectoratului ºcolar. 
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RELIZATE DE

ALINA DIÞ

CURIER LEGISLATIV
1. MO 296/05 mai 2012 - OMECTS 3794/2012 - Privind structura
anului ºcolar 2012-2013;
2. MO 296/05 mai 2012 - OMECTS nr. 3235/2010 - privind aprobarea specializãrilor de nivel universitar care conferã dreptul
absolvenþilor liceelor pedagogice de a ocupa funcþiile didactice de profesor în învãþãmântul preºcolar ºi profesor în
învãþãmântul primar;
3. MO 307/9.05.2012 - OMECTS nr. 3.998 / 2012 - privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru
finanþarea de bazã ºi finanþarea suplimentarã a instituþiilor de
învãþãmânt superior de stat din România pentru anul 2012;
4. MO nr. 311/9.05.2012 OMECTS nr. 3.866/2012 - pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcþionarea ºi
atribuþiile Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi ale colegiilor de disciplinã de pe lângã inspectoratele ºcolare judeþene;
5. MO nr. 312/10 mai 2012 - OMECTS nr. 3.850/2012 - privind
aprobarea Metodologiei pentru evaluarea externã în vederea
autorizãrii provizorii, acreditãrii ºi pentru evaluarea periodicã a
ºcolilor doctorale, pe domenii;
6. MO nr. 312/10 mai 2012 - OMECTS nr. 3.749 din 19 aprilie
2012 - privind aprobarea planurilor de învãþãmânt pentru cultura
de specialitate, pregãtirea practicã ºi stagiile de pregãtire practicã din aria curricularã Tehnologii pentru clasa a X-a,
învãþãmânt profesional de 2 ani;
7. MO nr. 314/10 mai 2012 - OMECTS nr. 3.894 din 3 mai 2012
- pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaºterea diplomei
de doctor ºi a titlului de doctor în ºtiinþe sau într-un domeniu profesional, obþinute la instituþii acreditate de învãþãmânt superior
sau de cercetare-dezvoltare din strãinãtate;
8. MO nr. 316/11 mai 2012 - OMECTS nr. 3.886 din 2 mai 2012
- privind aprobarea criteriilor de diferenþiere între instituþiile de
învãþãmânt superior de stat, precum ºi în interiorul acestora, în
vederea stabilirii cuantumului indemnizaþiilor pentru funcþiile
didactice de conducere;
9. MO nr. 330/16 mai 2012 - OMECTS nr. 3.841 /26 aprilie 2012
- pentru aprobarea condiþiilor privind organizarea masterului
didactic;
10. MO nr. 343/21 mai 2012 - OMECTS nr. 3.879 din 2 mai 2012
- privind înfiinþarea Consiliului de Eticã ºi Management Universitar
ºi aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a
acestuia;
11. MO nr. 344/21 mai 2012 - OMECTS nr. 4.071 din 15 mai
2012 - pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobiliseptembrie 2012

tatea personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar în anul
ºcolar 2012-2013, aprobatã prin OMECTS nr. 5.560/2011;
12. MO nr. 357/25 mai 2012 - OMECTS nr. 3.973 din 4 mai 2012
- pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru
cadrele didactice din România a adeverinþei de conformitate a
studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului
European ºi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind
recunoaºterea calificãrilor profesionale;
13. MO nr. 357/25 mai 2012 - OMECTS nr. 4.111 din 22 mai
2012 - pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe
bazã ECTS/SECT a învãþãmântului universitar de scurtã duratã, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu
durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenþã, pentru
cadrele didactice din învãþãmântul preuniversitar, aprobatã prin
OMECTS nr. nr. 5.553/2011;
14. MO nr. 382/7 iunie 2012 - OMECTS nr. 4.271 din 29 mai 2012
- privind modificarea OMECTS / OMAI /OMFP nr. 4.576/230/2.445/
2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de
personal în învãþãmântul preuniversitar de stat;
15. MO nr. 385/8 iunie 2012 - OMECTS nr. 4.393 din 8 iunie 2012
- privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare
a Consiliului Naþional de Eticã a Cercetãrii ªtiinþifice, Dezvoltãrii
Tehnologice ºi Inovãrii;
16. MO nr. 420/25 iunie 2012 - OMECTS nr. 4.472 din 14 iunie
2012 - pentru modificarea ºi completarea Metodologiei-cadru
privind mobilitatea personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar în anul ºcolar 2012-2013, aprobatã prin OMECTS nr.
5.560/2011;
17. MO nr. 431/29 iunie 2012 - OMECTS nr. 4.608 din 28 iunie
2012 - privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi
funcþionare a Consiliului Naþional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor ºi Certificatelor Universitare ºi a structurii acestuia;
18. MO nr. 479/12 iulie 2012 - OMECTS nr. 4.613 din 28 iunie
2012 - privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de evaluare anualã a activitãþii personalului didactic ºi didactic auxiliar,
aprobata prin OMECTS nr. 6.143/2011;
19. MO nr. 484/16 iulie 2012 - OMECTS nr. 4.478 din 14 iunie
2012 - pentru modificarea Procedurii de evaluare ºi certificare a
competenþelor profesionale obþinute pe alte cãi decât cele formale, aprobatã prin Ordinul ministrului educaþiei ºi cercetãrii ºi al
ministrului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei nr. 4.543/468/2004;
20. MO nr. 508/24 iulie 2012 - METODOLOGIE-CADRU din 12
iunie 2012 - cu privire la serviciile de consiliere ºi orientare a carierei pe tot parcursul vieþii. 
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ACTUALITATE

ÎNVÃÞÃMÂNTUL PROFESIONAL ªI TEHNIC
ÎN CONTEXTUL STRATEGIEI EUROPA 2020
PROF. FLORIN DOBRESCU,
VICEPREºEDINTE FEN
Centrul Naþional de Dezvoltare a
Învãþãmântului Profesional ºi Tehnic a
organizat în perioada 4-5 septembrie 2012
la Bucureºti Conferinþa internaþionalã, cu
tema „Învãþãmântul profesional ºi tehnic
în contextul Strategiei Europa 2020”. Scopul declarat a fost acela de a se face o
evaluare a activitãþilor derulate în cadrul
proiectului european „Corelarea ofertei
educaþionale a învãþãmântului profesional ºi tehnic (IPT) cu cerinþele pieþii muncii”
lansat în anul 2010, cofinanþat prin POSDRU. De asemenea s-a dorit realizarea
unui schimb de informaþii între actorii implicaþi în acest demers ºi sintetizarea unor
concluzii ºi recomandãri pentru factorii
de decizie din România, în contextul Raportului comun 2012 al Consiliului ºi al Comisiei Europene privind punerea în aplicare a cadrului strategic pentru cooperarea europeanã în domeniul educaþiei ºi
formãrii profesionale – (ET 2020) „ Educaþia ºi formarea într-o Europã inteligentã,
durabilã ºi favorabilã incluziunii”. Cel din
urmã document menþionat stabileºte noi
prioritãþi pentru perioada 2012-2014, inclusiv cele legate de ºomaj, de consecinþele sociale ale crizei, sprijinul pentru ocuparea forþei de muncã, în special în rândul tinerilor, ocupând un loc important.
În cadrul conferinþei s-au desfãºurat
mai multe sesiuni în plen fiind abordate
urmãtoarele teme: „ Învãþãmântul Profesional ºi Tehnic în contextul Strategiei Europa 2020”, „Corelarea ofertei de formare
profesionalã iniþialã cu cererea pieþii
muncii”, „Prognoza nevoilor de formare
profesionalã pe termen mediu”, „Identificarea nevoilor de formare profesionalã
pe termen scurt”, „Planificarea strategicã
a ofertei IPT”, „Relevanþa ofertei IPT – Activitate pe ateliere de lucru”. Participanþii
au optat pentru unul din cele trei ateliere
de lucru, care au urmãrit „Definirea calificãrilor”, „ Furnizarea calificãrilor”, „ Asigurarea calitãþii IPT”.
Cei peste 250 de participanþi au fost
reprezentaþi de cadre de conducere ale
unitãþilor ºcolare cu profil tehnic ºi profesional, inspectori de specialitate ºi inspectori generali din inspectoratele ºcolare,
parteneri - patronatele din economia

româneascã, sindicatele, firme ºi companii cu capital privat ºi de stat, agenþiile
judeþene de ocupare a forþei de muncã,
instituþii ale administraþei publice locale,
ministere, institute naþionale de cerecetãri ºtiinþifice, specialiºti ai CNIPT. Au
participat invitaþi din Portugalia, Irlanda ºi
Danemarca. Federaþiile sindicale din
învãþãmânt au fost reprezentate de cãtre
Simion Hãncescu , preºedinte FSLI – în
prima parte a lucrãrilor ºi Florin Dobrescu,
vicepreºedinte FEN, coordonator al
Departamentului pentru Învãþãmânt
Tehnic ºi de Transporturi. La deschidere a
participat ºi domnul Stelian Fedorca, secretar de stat în MECTS.

Chiar dacã nu sunt sintetizate în totalitate concluziile ºi recomandãrile conferinþei pentru factorii de decizie în politicile
de formare iniþialã, continuã ºi ocupare a
forþei de muncã, prezentãm în continuare câteva dintre acestea. Multe au fost
formulate de cãtre vicepreºedintele FEN :
asigurarea urgentã de cãtre MECTS a
unei ponderi mai mari pentru CDL ºi CDª (
curriculum de dezvoltare localã ºi la
decizia ºcolii) în vederea asigurãrii unei
mai mari flexibilitãþi în pregãtirea elevilor
în concordanþã cu solicitãrile angajatorilor, pe plan local; începând cu anul
ºcolar 2013-2014 învãþãmântul profesional sã fi organizat începând cu clasa a IXa ºi nu în clasa a X-a cum se deruleazã în
prezent; sumele aferente taxelor pentru
autorizare/acreditare a unor specializãri
sã fie suportate din alte surse ºi nu din veniturile ºcolilor; finanþarea pe elev, care
creeazã atâtea probleme, sã fie susþinutã
prin indicatori (sume/elev) care sã asigure funcþionarea normalã a unitãþilor de
învãþãmânt, ori sã se renunþe la aceast

sistem; posibilitatea acordãrii unor derogãri, în situaþii întemeiate , la vârsta maximã de 18 ani pentru un elev cu drept de
a urma învãþãmântul profesional (solicitare fãcutã de reprezentanþii unor firme
private, unele cu capital german, care se
implicã direct în organizarea învãþãmântului profesional la Braºov - ªcoala profesionalã germanã Kronstadt); documentele pentru asigurarea calitãþii cerute fiecãrui cadru didactic , în ºcoli, trebuie urgent
decongestionate; modificarea metodologiei de organizare a examenului de bacalaureat – introducerea bacalaureatului profesional; urgentarea adoptãrii proiectului de HG finalizat de cãtre MECTS, la
solicitarea FEN, pentru acordarea de
burse elevilor proveniþi din medii sociale
defavorizate, ori din mediul rural pentru
continuarea formãrii profesionale iniþiale,
dobândirea unei calificãri ºi integrarea
pe piaþa muncii, asigurându-le acestora
cazare ºi masã gratuitã în internatele ºcolare, rechizite, echpament pentru instruirea practica , decontarea navetei sãptãmânale pe distanþa de maxim 50 km ºi
lunar, pentru distanþe mai mari;modificarea Legii practicii ºi asigurarea finanþãrii
tutorilor , angajaþi ai agenþilor economici
care sã îndrume activitatea elevilor, alãturi de maiºtri instructori din ºcoli.
La întâlnirea reprezentanþilor federaþiilor sindicale din învãþãmânt cu ministrul
educaþiei, care a avut loc în 4.09.2012,
ne-a fost pus la dispoziþie Raportul Comisiei de învãþãmânt din Senatul României
pentru modificarea ºi completarea Legii
Educaþiei Naþionale . Documentul a fost
transmis în teritoriu preºedinþilor sindicatelor afiliate , cu recomandarea, ca împreunã cu colegii, cu directorii de unitãþi, sã
lucreze pe acest material. Este un bun
prilej pentru a corecta toate neajunsurile
cu care ne-am confruntat, dupã ce Legea Nr. 1/2011 (L.E.N.) ne-a fost impusã ,
prin asumarea rãspunderi guvernului de
atunci, cu consimtãmântul majoritãþii
parlamentare de la momentul respectiv.
În acest mod vom reuºi sã asigurãm un alt
cadru de funcþionare ºi pentru Învãþãmântul Profesional ºi Tehnic din România ,
în acord cu nevoile actuale ºi de perspectivã, precum ºi cu recomandãrile cuprinse în documentele adoptate de
organismele UE. 
www.SCOALAROMANEASCA.ro

ªCOALA INTERNAÞIONALÃ

Sportul minþii, obligatoriu în Europa
Parlamentul European a adoptat în urmã cu un an
Declaraþia 50/2011 cu privire la introducerea ºahului în sistemul
de învãþãmânt din Uniunea Europeanã. Declaraþia a fost susþinutã ºi de trei europarlamentari români: Monica Macovei,
George Becali ºi Rareº Niculescu. Propunerea îndemna Comisia
ºi statele membre sã încurajeze introducerea programului „ªahul
în instituþiile de învãþãmânt” în sistemele educaþionale din statele
membre, sã acorde atenþia cuvenitã acestui program în
viitoarea sa comunicare privind sportul ºi sã asigure finanþarea

suficientã a programului. În Declaraþie, ºahul este descris ca un
sport accesibil pentru copiii din toate grupurile sociale, un sport
care poate contribui la integrarea socialã, combaterea discriminãrii, reducerea ratelor criminalitãþii ºi chiar combaterea
diferitelor dependenþe.
În acelaºi timp, indiferent de vârsta copiilor, ºahul poate
ameliora capacitatea de concentrare ºi rãbdarea ºi le poate
dezvolta copiilor simþul creativitãþii, intuiþia, capacitatea de
memorare.

NICI ÎN EUROPA NU EXISTÃ
BANI PENTRU ORELE DE SPORT
Discuþiile despre reintroducerea orelor obligatorii de sport în programa elevilor au
mereu acelaºi rezultat: toatã lumea este de acord cã educaþia fizicã este necesarã atât pentru sãnãtatea copiilor, cât ºi pentru a-i desprinde într-o formã sau
alta de la computer, dar nimeni nu ia cu adevãrat mãsuri pentru asta. Deºi se
aplicã perfect României, aceste dezbateri nu au loc numai în þara noastrã, ci ºi în
Europa sau dincolo de ocean, în Australia. În Marea Britanie, de exemplu, în ciuda
tãierii fondurilor, ºcolile au gãsit singure fonduri pentru a continua parteneriatele
cu cluburile sportive.

ADRIANA MIHALCEA
În contextul Jocurilor Olimpice din
2012, preºedintele Comitetului Olimpic
australian, John Coates, a analizat performanþele sportivilor australieni participanþi
la Olimpiadã ºi a ajuns la concluzia cã unul
dintre principalele lucruri care trebuie discutate la nivel guvernamental este obligativitatea sportului în ºcoli. El a amintit faptul
cã de prea multe ori se vorbeºte despre
revenirea asupra acestei decizii, de a reintroduce sportul în ºcoli, pentru a combate
obezitatea ºi pentru a-i încuraja pe copii sã
iasã din case ºi sã se miºte, dar cã, niciodatã ca acum, când existã presiunea
medaliilor, nu s-a luat în seamã acest lucru.
Chiar ºi în Marea Britanie, þara în care
s-a desfãºurat actuala ediþie a Jocurilor
Olimpice, aceastã competiþie mondialã a
fost motivul care a redeschis discuþia
despre necesitatea ºi obligativitatea
sportului în ºcoli. Dupã cum se aratã într-un
articol publicat în ziarul britanic “The
Guardian”, chiar înainte de deschiderea
Olimpiadei, în Anglia educaþia fizicã nu
mai avea aceeaºi cãutare ca în urmã cu
câþiva ani, multe competiþii sunt anulate,
cursurile ºcolare sportive, care se desfãºurau dupã ore, sunt din ce în ce mai
puþine ca numãr, iar profesorii specializaþi
nu mai primesc bani pentru traininguri.
Toate acestea, ca urmare a mãsurilor de
austeritate luate de cãtre guvernanþi.
Unul dintre secretarii pe educaþie,
septembrie 2012

Michael Gove, a precizat cã tãierea
bugetului folosit de cãtre ºcoli pentru
activitãþile sportive a însemnat, în unele
cazuri, renunþarea la parteneriatele pe
care instituþiile de învãþãmânt le aveau cu
diverse cluburi sportive; în altele, la
realizarea unor grupãri între ºcoli, care sã
ofere unui numãr cât mai mare de copii
acces la sport, ori chiar la renunþarea la o
parte dintre profesorii specializaþi, care au
primit numai douã zile pe sãptãmânã pentru a coordona activitãþi sportive. Asta, în
condiþiile în care, înainte, profesorii de
sport specializaþi din cadrul ºcolilor primare
primeau bani pentru a-ºi aprofunda studiile în domeniul lor de specialitate, tocmai
pentru a reuºi performanþe cât mai ridicate cu elevii lor.
Ce s-a întâmplat în acest context?
Þinând cont de sistemul descentralizat,
unele ºcoli, care ºi-au permis sau care au
votat pentru acest lucru, au fãcut concesii
ºi au alocat în continuare bani pentru
plata unei ore suplimentare de sport pe
sãptãmânã, faþã de cât primeau de la
bugetul de stat. În alte locuri, ºcolile au
fãcut tot posibilul sã gãseascã resurse pentru a susþine parteneriatele cu cluburile
sportive ºi au renunþat la profesori pentru a
avea parte de antrenori care se ocupau
de anumite sporturi.
Deºi fiecare a gãsit o soluþie la nivel
local, dezbaterea a fost ºi este în continuare foarte importantã pentru guvernanþi,
ºi nu numai din simplul motiv cã sportul con-

teazã, astfel încât elevii sã nu ajungã obezi.
Sportul este important ºi pentru cã exerciþiile
fizice au rolul de a îmbunãtãþi comportamentul ºi atenþia elevilor. Acesta a fost, de
altfel, ºi unul dintre crezurile acestei ediþii a
Jocurilor Olimpice: sã inspire tinerii din toatã
lumea pentru a alege ºi a practica un sport.
Britanicii, deºi nevoiþi ºi ei sã taie costurile, ca toþi europenii în perioadã de
crizã, au creat un nou sistem de competiþii sportive, sponsorizat de cãtre Sainsbury’s, un concurs a cãrui finalã naþionalã
a avut loc în Parcul Olimpic de la Londra
în luna mai a acestui an. Motivaþia de a
participa la o competiþie care se desfãºoarã acolo unde vor avea loc Jocurile
Olimpice i-a fãcut pe elevii din 12.000 de
ºcoli, atât de stat, cât ºi private, sã participe. Asta, dintr-un total de 20.000 de
ºcoli la nivelul Marii Britanii.
De altfel, nu este singurul exemplu de
bunã practicã în Regat. Între 2003 ºi 2010,
numãrul elevilor de ºcoalã primarã ºi gimnazialã care participau la douã sau mai
multe ore de sport pe sãptãmânã crescuse
de la 20% la 85%. ªi asta, în condiþiile în care
fondurile pentru aceste ore au fost tãiate.
În România, unica orã de educaþie fizicã prevãzutã în trunchiul comun este
absolut insuficientã pentru ca un copil sã
ajungã sã-ºi însuºeascã la un nivel cât de
cât acceptabil competenþele pe care
acesta ar trebui sã le aibã la sfârºitul ciclului liceal, aºa cum sunt cuprinse în programele de educaþie fizicã elaborate de
cãtre Ministerul Educaþiei. De asemenea,
lipsa obligativitãþii participãrii la orele de
educaþie fizicã suplimentare determinã o
foarte slabã participare a elevilor la aceste forme de activitãþi, aceasta ºi pe fondul
lipsei de educare ºi informare a populaþiei
ºcolare cu privire la importanþa ºi rolul
miºcãrii în dezvoltarea psihosomaticã a
elevilor. 
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EªEC PE LINIE
LA EXAMENELE NAÞIONALE
MIRELA DALAIS
Învãþãmântul românesc continuã sã
fie în cãdere, rezultatele din acest an de
la examenele naþionale fiind iarãºi foarte
slabe. Comparativ cu anul trecut, în
acest an rezultatele au fost ºi mai proaste,
semn cã nici vorbã de vreo îmbunãtãþire
în ºcoala din România. De altfel, dacã
privim cum s-au descurcat elevii, dar ºi
dascãlii la examenul de titularizare putem
sã tragem o concluzie foarte simplã, dar
teribil de amarã, anume cã nici foarte
mulþi dintre profesorii care s-au prezentat
la titularizare nu s-au omorât cu cartea,
asemeni majoritãþii elevilor.

Bacalaureatul, cel mai slab
din ultimii 22 de ani
Despre examenul de bacalaureat,
dacã ne aruncãm puþin ochii asupra
rezultatelor obþinute, se poate afirma cu
certitudine cã a fost cel mai slab din
ultimii 22 de ani. Dacã anul trecut promovabilitatea sub 50 % înregistratã la
Bacalaureat a fost catalogatã ca o
dramã naþionalã, anul acesta situaþia a
fost mai rea, deci absolvenþii de liceu au
demonstrat cã mereu este loc de ºi mai
mult, adicã de rezultate ºi mai proaste.
Astfel, dacã în 2011 în prima sesiune de
Bacalaureat, dupã contestaþii, promovabilitatea a fost de 45,72 %, în acest an
procentul de promovabilitate a fost ºi mai
mic - puþin peste 44 %. Ilfovul a revenit din
nou în atenþia tuturor, fiind judeþul cu cea
mai micã promovabilitate - 15,10%, comparativ cu 24,32% în 2011.
Dar statisticile Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului aratã o
realitate extrem de neagrã, în nouã
judeþe promovabilitatea scãzând dramatic anul acesta faþã de 2011, cu procente cuprinse între 11,87 % ºi 33,83%. Este
vorba despre judeþele Harghita - promovabilitatea a scãzut cu 33,83 % ( 30,21%
promovabilitate în 2012, faþã de 64,04%
promovabilitate în 2011), Olt – promovabilitatea s-a redus cu 24,44 %, Suceava
– promovabilitate mai micã cu 18,05%,
Vâlcea – o scãdere cu 17,45% a promovabilitãþii, Botoºani – 17,10%, Teleorman –

17,00%, Sãlaj – 16,15%, Constanþa – 12,38%,
Covasna – 11,87%. Alte câteva judeþe, însã,
au marcat pe plus, în sensul cã în prima
sesiune a Bacalaureatului din acest an au
avut rezultate mai bune ca cele de anul
trecut. De exemplu, în Iaºi promovabilitatea a crescut cu 14,15 %, în Gorj cu 11,32
%, iar în Timiº ºi Alba cu 10.37 %. Cu toate
acestea, de bazã rãmâne promovabilitatea la nivel de þarã, cea care dezvãluie
adevãrata faþã a sistemului de învãþãmânt românesc. Mai ales cã anul acesta
camere de supraveghere au fost în toate
centrele de examen, deci elevii n-au prea
mai avut pe unde sã scoatã cãmaºa.
Chiar dacã rezultatele sunt amare,
ele aratã însã cã aceasta este starea
realã a ºcolii româneºti, dezinteresul
elevilor pentru învãþãturã atingând cote
alarmante. Orice persoanã decentã ºtie
cã acestea sunt rezultatele reale, nicidecum cele de acum câþiva ani când promovabilitatea sãrea de 80 % ºi sfida toate
legile statisticii. Spre reamintire, vã prezen-

tãm promovabilitatea de la bacalaureat
din ultimii opt ani, tocmai pentru a vedea
unde ne situãm: • 2011 – 45,72 %; • 2010 –
69,30 %; • 2009 – 81,47 %; • 2008 – 78,26 %;
• 2007 – 82,08 %; • 2006 – 80,48 %; • 2005
– 84.66 %; • 2004 – 84,61 %.
Deºi realitatea este evidentã, rezultatele din acest an fiind cele mai slabe
din ultimele douã decenii, ministrul Ecaterina Andronescu a refuzat sã le califice
tranºant, declarând cã „Nu sunt rezultate
care sã mulþumeascã pe cineva din sistem, dar nu vreau sã-i descurajãm pe
copii ºi nici pe pãrinþi“.

Mãsuri de creºtere
a promovabilitãþii
Una dintre mãsurile propuse de MECTS,
în urma evidenþei de necontestat, a fost
de organizare de meditaþii gratuite în
licee pentru absolvenþii picaþi. Numai cã
nici aceste meditaþii gratuite sau“cursuri
remediale”, cum le-a numit ministrul
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Andronescu, nu au fost pe placul elevilor,
majoritatea refuzând sã participe, deci
dezinteres categoric. Alte mãsuri pe care
le are în vedere MECTS pentru creºterea
promovabilitãþii se referã la urmãtoarele
acþiuni: • analiza probelor de evaluare, în
vederea adecvãrii la programele ºcolare
ºi la nivelul de dezvoltare a elevilor; • elaborarea unui plan naþional de inspecþie
ºcolarã din partea MECTS; • analiza
greºelilor tipice de la examenul de bacalaureat; • programe de formare continuã
a cadrelor didactice; • organizarea unei
simulãri a examenului de bacalaureat la
nivel naþional; • sporirea ofertei de ºcolarizare la nivelul învãþãmântului postliceal,
pe locuri finanþate de la bugetul de stat,
pentru calificãri cerute de piaþa muncii; •
extinderea în anul ºcolar 2012-2013 a programului „TV BAC 2012“ organizat de TVR
în parteneriat cu MECTS. Þinând cont cã
dezinteresul liceenilor pentru ºcoalã este
uriaº, puþin probabil ca aceste mãsuri sã
dea roade. Sã sperãm însã cã responsabilii MECTS, de dragul de a creºte promovabilitatea, nu vor elimina camerele
de supraveghere, o mãsurã hulitã, dar
care a pus degetul pe ranã ºi a arãtat
cam care este starea ºcolii româneºti.

Evaluarea Naþionalã,
un dezastru
Nici Evaluarea Naþionalã n-a fost mai
breazã decât bacalaureatul, per total
putând sã o calificãm, fãrã exagerare,
ca un adevãrat dezastru. Potrivit datelor
MECTS, 56.606 de absolvenþi de clasa a
VIII-a au obþinut medii sub 5 la Evaluarea
Naþionalã din acest an, ceea ce înseamnã 33,9 % din totalul candidaþilor, faþã de
38.897 de elevi în 2011. Statisticile complete ale MECTS au arãtat ºi faptul cã, la
Evaluarea Naþionalã din acest an, nivelul
pregãtirii s-a deplasat spre rezultate
mediocre. De exemplu, 8 % dintre candidaþi au avut medii între 5 ºi 5,50, 8,1 % s-au
plasat în intervalul de note 5,50-6, iar 7,8 %
au înregistrat medii cuprinse între 6 ºi 6,50.
Cum era de aºteptat, majoritatea candidaþilor cu medii sub 5 sunt de la þarã.
Nimic nou, având în vedere cã în mediul
rural s-au desfiinþat foarte multe ºcoli (astfel cã elevii pierd vremea pe navetã, fie
ea ºi cu microbuzul), cadrele didactice
sunt dezinteresate ºi în multe locuri mai
mai slab pregãtiþi etc. Dacã amintim ºi situaþia penibilã de la proba scrisã la Limba ºi
literatura românã, referitor la baremul de
corectare pentru unul dintre subiectele
controversate privind tipul de propoziþie
subordonatã, putem spune fãrã exagerseptembrie 2012

are cã Evaluarea Naþionalã din acest an
a fost un fiasco. Sã nu uitãm de declaraþiile penibile ale fostului ministru Liviu Marion
Pop, care venea în fiecare zi cu altã variantã de lucru privind tipul de subordonare al respectivei propoziþii. Apoi,
cum la liceu trebuie sã intre toatã lumea,
chiar dacã un elev a luat ºi nota 1 sau 2
la Evaluarea Naþionalã, rostul acestui
examen naþional nu prea mai este. ªi
cum elevii intraþi la liceu cu medii sub 5
sunt târâþi apoi de dascãli pânã la final,
rezultatele la BAC nu mai trebuie sã
suprindã pe nimeni. Un cerc vicios din
care este foarte greu de ieºit. Pânã la
mãsuri radicale, singurul care ar putea
face luminã în situaþia învãþãmântului
românesc este pachetul lansat de ministrul Andronescu de mãsuri pentru ameliorarea rezultatelor la Evaluarea Naþionalã, în esenþã identice majoritãþii celor de
la Bacalaureat. Ca noutate, de la anul
elevii vor putea urmãri pe TVR 2 un program de pregãtire pentru Evaluarea
Naþionalã, asemeni “TV BAC 2012”.

La definitivat,
promovabilitate de 62,23 %
Chiar dacã nu atât de dramatice
precum BAC-ul sau Evaluarea Naþionalã,
nici dascãlii nu au fost prea sclipitori. La
examenul de definitivat în învãþãmânt din
acest an, promovabilitatea a fost de
62,23 %. Când spunem promovabilitate,
avem în vedere numãrul profesorilor care
au obþinut cel puþin nota 7 la probele
scrise, notã minimã pentru promovarea
examenului de definitivat în învãþãmânt.
Ceilalþi candidaþi, care nu au obþinut minim
nota 7 nu sunt consideraþi promovaþi.
Dintre cei care nu au promovat, 13,98 %
nu au luat nici mãcar nota 5. Din totalul
celor 5.464 de candidaþi la definitivatul din
acest an, 25 au reuºit sã obþinã nota 10 la
disciplinele educaþie fizicã, filosofie, limba
ºi literatura germanã, educatoare/institutori/profesori pentru învãþãmântul preºcolar, învãþãtori/institutori/profesori pentru învãþãmântul primar, limba ºi literatura
românã, matematicã, asistenþã medicalã
generalã (maistru instructor), religie ortodoxã, ºtiinþe politice - culturã civicã. În stilul
MECTS, nici definitivatul nu a scãpat de
formulãri greºite de subiecte, fiind necesar
sã se reformuleze punctul 2 de la proba
scrisã la Limba ºi literatura românã.
Concret, dacã iniþial li s-a cerut candidaþilor sã prezinte particularitãþile de construcþie a unui personaj dintr-un basm cult,
ulterior s-a solicitat prezentarea particularitãþilor de construcþie a unui personaj.

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului
ºi Sportului a precizat cã modificarea de
la subiectul cu numãrul 2 a vizat reformularea cerinþei. Drept urmare, candidaþii
au avut o orã în plus pentru examenul de
la respectiva probã, iar punctarea
subiectului s-a fãcut indiferent dacã personajul ales pentru analizã a fost dintr-un
basm cult sau dintr-o altã operã literarã
specificatã în bibliografie.

La titularizare, un uºor progres
Rezultatele finale ale examenului de
titularizare din acest an relevã o promovabilitate de aproape 50 %, adicã 49,49 %
dintre candidaþi au obþinut note peste 7.
Note între 5 ºi 7 au obþinut 32,66 % dintre
candidaþi, iar 17,85 % dintre dascãlii
prezenþi la examen nu au reuºit sã treacã
de nota 5. Dacã pe absolvenþii de liceu
care au ratat BAC-ul Ecaterina Andronescu nu i-a criticat în mod evident, nu
acelaºi lucru s-a întâmplat ºi în cazul profesorilor, despre ale cãror rezultate la examenul de titularizare a spus:” „Ca sã fii profesor, trebuie sã fii un exemplu pentru
elevi. Dacã rezultatul la titularizare este
aproape cu acela de la Bacalaureat,
este îngrijorãtor“. Chiar dacã rezultatele
nu sunt aºa cum s-ar dori, trebuie sã fim
obiectivi ºi sã recunoaºtem totuºi cã aici
existã un mic progres, în sensul cã promovabilitatea la titularizare a crescut
uºor, dacã facem o comparaþie vizavi de
rezultatele înregistrate în perioada 20082011: • 2011 - 31,64 % dintre candidaþi au
obþinut note peste 7; • 2010 – 38 % dintre
candidaþi au obþinut note peste 7; • 2009
– 44 % dintre candidaþi au obþinut note
peste 7; • 2008 – 45 % dintre candidaþi au
obþinut note peste 7.
Dacã în cazul profesorilor ºi-a exprimat vãdit nemulþumirea, nu la fel de
vehementã a fost însã d-na Andronescu
ºi în cazul colegilor sãi de partid Victor
Ponta ºi Ioan Mang, ambii fiind acuzaþi de
plagiat. În aceste condiþii, când un ministru al Educaþiei este acuzat de plagiat
(ceea ce l-a ºi determinat pe Ioan Mang
sã-ºi dea demisia din funcþia de ministru al
Educaþiei la doar câteva zile de la
numire), iar un prim ministru în funcþie nici
nu se sinchiseºte de verdictul dat de douã
comisii de specialitate, anume cã a plagiat, ºi stã bine mersi în fruntea Guvernului,
de ce ne mai mirãm cã avem rezultate
tot mai proaste în ºcoala româneascã?
Aceºti doi domni ce exemplu le dau elevilor, d-na ministru Andronescu? Cã cine
plagiazã ajunge în posturi cheie ºi reuºeºte
în viaþã? Din pãcate, cam aºa se vede
treaba! 
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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, 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. 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
 Asigurãri de grup (de viaþã, medicale)
 Alternative de petrecere a timpului liber
 Bilete de odihnã ºi tratament în þarã ºi în strãinãtate
 Abonamente preferenþiale în reþeaua Orange (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“. Materialele publicate se puncteazã în cadrul portofoliului personal!
 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!
CONDUCEREA OPERATIVÃ 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,
preºedinþi executivi, vicepreºedinþi ºi
secretarul general.

VICEPREªEDINÞI:
Maria Zvarici - Departament Învãþãmânt Preºcolar ºi Primar

Constantin CIOSU – Preºedinte

Vasile Pistriþu - Departament Învãþãmânt Gimnazial

Horia SIMASCHIEVICI – preºedinte executiv departament universitar

Simina Croitoru - Departament Învãþãmânt Liceal

Teodor FÎRÞONEA – preºedinte executiv departament preuniversitar

Florin Dobrescu - Departament Învãþãmânt Tehnic ºi de Transporturi

Ioan DRÃGAN – Secretar general

Stela Ciocea - Departament Învãþãmânt Special ºi Protecþia Copilului
Marian Uþã - Departamentul Dezvoltare-Promovare Instituþionalã

ALEGE FEN ªI NU VEI REGRETA!
www.FEN.ro

