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rezolvă parţial problemele
Stadiul achitării hotărârilor judecătorești Guvernul
din învăţământul preuniversitar
în trimestrele I și II
În luna iulie a.c., așa cum am comunicat și
Federației, stadiul achitării hotărârilor
judecătorești arăta cam așa:
- În majoritatea unităților școlare din județ
(cele care și-au făcut corect calculele și
solicitările) s-a achitat trim. I integral și aprox.
75% din trim. II;
- Avem și unități care au achitat integral
ambele trimestre, dar și unități care au restanțe
din anii 2012 și 2013 și nu au achitat deloc trim.
II;
- Paradoxal, avem și unități care au achitat
integral ambele trimestre deși pe adresa DGFP
Maramureș apar cu 0 lei (?);
- DGFP Maramureș a solicitat către
Ministerul Finanțelor suma de 6987 mii lei, sumă
din care s-a aprobat 3455 mii lei, adică 49,44%
din necesarul calculat în urma centralizării
situației pe UAT-uri;
- Așa cum reiese din adresa DGFP
Maramureș, vizată de Inspectoratul Școlar
Județean, pentru plata restanțelor și achitarea
integrală a trim. II, județul Maramureș are nevoie
de suma de 3532 mii lei;

De la 1 iulie

Salariul minim va fi de 900 lei
Începând cu 1 iulie a.c., conform HG nr. 871/ 2013,
salariul de bază minim brut garantat în plată va fi de 900
lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de
ore în medie pe lună, reprezentând 5,357 lei/ oră.
Conform prevederilor Art. 2 din aceeaşi HG pentru
personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de
bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea
unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub
nivelul celui prevăzut la Art. 1 şi 2 constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei
la 2.000 lei.
Menţionăm că în sectorul învăţământ, personalul
nedidactic deşi are un program de lucru ce depăşeşte
numărul de 168 de ore, iar normativele depăşesc
prevederile legale, beneficiază de un salariu lunar sub
nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată. În acest sens SLI MM a acţionat în instanţă
angajatorul în vederea clarificării acestei situaţii,
invocând prevederile Art. 2 din HG 1193/2010, HG
1225/ 2011, HG/ 2013 şi HG 871/ 2013.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) apreciază
faptul că Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă de modificare a
Legii Educaţiei Naţionale, prin care se rezolvă o parte din multiplele
probleme cu care se confruntă sistemul de învăţământ preuniversitar.
Conform acestui act normativ, au fost eliminate unele dintre
prevederile actualei legi a educaţiei, contestate de majoritatea
salariaţilor din învăţământul preuniversitar.
Această ordonanţă reglementează, printre altele, următoarele:
- revenirea clasei a IX-a la liceu;
- deblocarea funcţionării consiliilor de administraţie din unităţile de
învăţământ;
- crearea cadrului pentru organizarea, în regim de urgenţă, a
concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere din
inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ;
- eliminarea obligativităţii educatoarelor şi învăţătorilor, absolvenţi
de studii medii, de a-şi completa studiile pentru dobândirea unei
diplome de licenţă;
- acordarea gradaţiei de merit pentru întregul personal din
învăţământul preuniversitar;
- posibilitatea reducerii, cu două ore săptămânal, fără diminuarea
salariului, a normei de predare-evaluare-învăţare pentru personalul de
instruire practică şi de predare, care are o vechime în învăţământ de
peste 25 de ani şi gradul didactic I.
Sunt importante aceste lucruri pentru dascălii de la catedră, însă
FSLI vrea să amintească atât Executivului, cât şi opiniei publice, că
această ordonanţă de urgenţă nu rezolvă problemele majore din
educaţie. Rămân încă în aşteptare chestiuni fundamentale, fără de care
România nu va putea avea un învăţământ de calitate, cum ar fi:
- salarizarea nemotivantă a personalului din învăţământ;
- posibilitatea de pensionare înainte de împlinirea vârstei standard de
pensionare, fără diminuarea pensiei, aşa cum se întâmplă în ţările
civilizate, pentru cadrele didactice a căror sănătate nu le permite să
rămână la catedră până la împlinirea vârstei standard de pensionare;
- necesitatea elaborării unui Statut al personalului didactic;
- debirocratizarea sistemului de învăţământ;
- depolitizarea funcţiilor de conducere;
- reforma curriculară.
În perioada următoare, Guvernul României, precum şi Ministerul
Educaţiei Naţionale, trebuie să se aplece mai mult asupra acestor
neajunsuri existente de la nivelul învăţământului preuniversitar şi să
identifice soluţii de rezolvare a acestora, dacă se doreşte cu adevărat o
reformare durabilă şi realistă a sistemului educaţional.
Simion HANCESCU, Preşedinte FSLI
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1. Recapitularea unei probleme: Punctajele pentru
evaluarea cadrelor didactice pentru reducerile de
activitate au fost viciate în acest an, deoarece s-a
acordat un punctaj foarte mare pentru vechimea în
învăţământ. Astfel au fost avantajaţi cadrele didactice
mai în vârstă, cu vechime mai mare, şi au fost
dezavantajaţi cadrele didactice tinere. Un cadru tânăr,
egalează foarte greu în punctaj un cadru didactic care nu
are prea multe puncte pe grila profesională, în afara
anilor de vechime, şi eventual a gradele didactice.
Astfel am fost sesizat de mai multe cadre didactice
tinere ca sunt dezavantajaţi acest sistem de punctaje.
Am anunţat atunci conducerea FSLI asupra acestui
aspect. O colegă a primit reducere totală de post, fiind
evaluată după grila nouă. Dacă rămânea grila veche
atunci altă persoană trebuia să intre în reducere şi nu ea.
(Am să mă reîntorc la situaţia acestei colege).
2. Faptul că profesorii cu merite pot fi menţinuţi
peste limita vârstei de pensionare cu încă trei ani de zile,
este o măsură discutabilă. Cu adoptarea acestei măsuri
colega menţionată la punctul 1 suferă o nouă
dezavantajare. Iată de ce: A primit reducere totală de
post, şi nu putea să opteze doar pentru un post în mediul
rural departe de localitatea de reşedinţă. Nu a acceptat
acel post. În consecinţă a rămas cu situaţia nerezolvată
pentru următoarele sesiuni. A primit asigurarea de la ISJ
că un profesor de specialitatea dânsei va iesi la pensie
(obligatoriu), şi doamna profesoară va veni înapoi pe
post ca şi titulară, prin rezolvarea reducerilor de către
ISJ. Doamna a cerut un an de zile de concediu neplătit,
neavând post, şi fiind cu reducerea de post nerezolvată.
Azi a aflat cu stupoare că există posibilitatea ca să fie
menţinut acel profesor încă trei ani după pensionare (şi
sigur va fi menţinut căci este ”merituos” fiind director
adjunct în şcoala respectivă). În acest caz există riscul
ca membra noastră de sindicat să rămână fără post. Deci
va sta acasă un an şcolar în concediu neplătit, şi pe urmă
nu se va putea întoarce la şcoala unde a lucrat deoarece
postul nu va fi eliberat de către profesorul pensionabil.
Să nu mai spun că doamna este profesoară de
matematică, ori în judeţ nu sunt posturi.
Stimaţi colegi,
Este adevărat că nu poţi face o lege sau ordonanţă
astfel să fie pe placul tuturor, însă vă rog să observaţi că
aceste măsuri tind să păstreze cadrele în vârstă în
activitate şi diminuează şansele cadrelor tinere de a
ocupa posturi. Guvernul şi ministerul ar trebui să
faciliteze atragerea tinerilor în sistem. Ori aceste măsuri
vor îndepărta cadrele didactice tinere. Aceste măsuri
sunt cu două tăişuri, şi sunt convins că nu sindicatele au
cerut aceste măsuri.
3. Să nu vorbim de faptul că ordonanţa permite nu
numai să se păstreze cadrele didactice peste limita de
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pensionare, dar permite să ocupe şi funcţii de conducere.
4. Ponderea cadrelor în consiliile de administraţie a
şcolilor nu este rezolvată. Şi acum numărul cadrelor
didactice sunt jumătate minus unu, şi nu jumătate plus unu
cum au cerut sindicatele. Cum rămâne atunci cu
depolitizarea şcolilor?
5. Domnul Ministru Remus Pricopie a pledat pentru
descentralizarea învăţământului. Iată un contraexemplu.
După noua ordonanţă, numirea directorilor interimari se face
de către Inspectorul General, şi nu de către Consiliul de
Administraţie a şcolii (aşa cum era în forma iniţială a legii).
Vă rog să observaţi că acest punct este corect formulat (unii
vor zice că şi până acum Inspectorul General numea
directorii interimari. Însă vedeţi că legea prevedea altfel.
Cunosc mai multe cazuri în care consiliul de administraţie a
numit directorul interimar, în contradicţie cu dorinţele
inspectorului general. Au fost câştigate şi procese pe această
temă, obligând ISJ să accepte şi să dea decizie de numire a
directorului ales de consiliul de administraţie). Această
ordonanţă şterge posibilitatea autodeterminării. Ne întrebăm
atunci: Cum rămâne cu descentralizarea? Dar cu
depolitizarea?
6. Învăţământul preuniversitar a suferit mari pierderi
în ultimii ani, care a dus la micşorarea drastică a personalului
din sistemul de învăţământ preuniversitar. Vom asista la noi
reduceri deoarece ordonanţa de urgenţă permite organizarea
de clase postliceale şi la nivelul învăţământului superior.
Până acum şcoala postliceală era asigurată DOAR de
instituţiile de învăţământ preuniversitar.
7. Posibilitatea organizării încă a unei sesiuni speciale
de bacalaureat nu poate fi un lucru acceptat de sindicate.
Iarăşi vor fi purtaţi pe drumuri zeci de profesori pentru
desfăşurarea bacalaureatului pe bani de nimic. Mai multe
inspectorate şcolare au acoperit cu greu necesarul de
personal pentru sesiunea din vară a bacalaureatului. Ce vor
face în sesiunea din toamnă? Dar dacă va fi şi a treia sesiune?
Sindicatele ar dori ca procentul de promovabilitate la
bacalaureat să fie cât mai mare, şi să dăm tinerilor absolvenţi
o şansă în plus, prin organizarea celei de a doua sesiune de
bacalaureat. Însă nu ştiu în ce măsură se justifică organizarea
celei de a treia sesiune, în condiţiile în care Ministerul nu
poate plăti onorabil cadrele didactice. Menţionăm că şi
pentru cele două sesiuni de bacalaureat, cadrele didactice fac
de fapt muncă patriotică. Sumele plătite sunt penibil se mici.
8. Guvernul nu a renunţat la costul standard per elev, în
ciuda argumentării foarte clare a sindicatelor privind faptul
că acest sistem de referinţă nu este viabil şi nici corect.
9. Guvernul dă posibilitatea de a organiza cursuri de
pregătire pentru bacalaureat, reglementată de o metodologie
MEN care va apare cândva. Am fi curioşi să ştim dacă aceste
cursuri vor fi plătite, cum vor fi plătite, sau vor intra aceste
ore în fişa de post şi aşa extrem de încărcată a cadrului
didactic din România.
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Consiliul Naþional CSDR
În conformitate cu prevederile Art. 42 din
statutul CSDR, în perioada 27-30 august a.c. la
Eforie Nord, complex Traian, judeţul Constanţa,
va avea loc şedinta Consiliului National CSDR.
Lucrările Consiliul Naţional vor avea
următoarea ordine de zi:
1. Deschiderea lucrărilor Consiliul
Naţional;
2. Aprobarea proiectului ordinei de zi a
Consiliului Naţional;
3. Validarea propunerilor din partea
organizaţiilor membre privind
completarea Consiliul Naţional;
4. Dezbaterea şi aprobarea Raportului
CSDR cu privire la activitatea
desfăşurată în perioada septembrie
2013-august 2014;
5. Prezentarea şi aprobarea Raportului
Comisiei de Cenzori;
6. Prezentarea şi aprobarea Execuţiei
bugetare;
7. Prezentarea şi aprobarea proiectului
BVC pentru anul 2015;
8. Prezentarea şi aprobarea proiectelor
Plachetei CSDR şi a plachetei
aniversare la 20 de ani;
9. Diverse

10. Măsurile luate prin această ordonanţă
de urgenţă sunt în sensul creşterii centralizării,
şi nu a descentralizării. A se vedea şi faptul că
Inspectoratele Şcolare vor organiza
concursurile de ocupare a posturilor. Ca să
organizezi un concurs pentru director la
Palatele Copiilor trebuie să fie în comisie
cineva de la minister.
Mă opresc aici. Ajung deocamdată 10
observaţii.
Victor OPREA, Preşedinte SLI Satu Mare

Curier juridic

Întrucât am primit numeroase
întrebări şi sesizări privind stabilirea
numărului de zile de concediu de
odihnă pentru personalul didactic
auxiliar şi nedidactic vă comunicăm
următoarele:
Potrivit Legii nr. 63/ 2011 „Efectuarea
şi plata concediului de odihnă pentru
personalul didactic auxiliar se fac în
conformitate cu art. 23 din Ordonanţa
Guvernului nr. 10/2008”. Art. 23 din OG
nr. 10/2008 prevede că: „ (1) Personalul contractual din
sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un
concediu de odihnă şi la alte concedii, în condiţiile legii. (2)
Durata minimă a concediului de odihnă este de 21 de zile
lucrătoare pe an”.
Conform art. 29 alin. 1 din Contractul Colectiv de Muncă
Unic la Nivel de Ramură Învăţământ Preuniversitar nr.
59276/02.11.2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea a V-a,
nr, 5 din 14 noiembrie 2012 „Pentru personalul didactic
auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă în
funcţie de vechimea în muncă, astfel:
- până la 5 ani vechime
- 21 de zile lucrătoare;
- între 5 şi 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;
- peste 15 ani vechime
- 28 de zile lucrătoare”.
Tot Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură
Învăţământ Preuniversitar prevede că „Personalul didactic
auxiliar şi personalul nedidactic beneficiază de un concediu
de odihnă suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit
legii. Durata exactă a concediului suplimentar se stabileşte
în comisia paritară de la nivelul unităţii/instituţiei”
(înfiinţată conform regulamentului din anexa 3 a
contractului). În acest sens comisia paritară de la nivelul
fiecărei instituţii de învăţământ stabileşte numărul de zile de
concediu de odihnă suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare.
Hotărârea o transmite Consiliului de Administraţie al
instituţiei care emite hotărârea prin care atribuie numărul de
zile de concediu suplimentar stabilit de comisia paritară.
„Legea” la care face referire contractul colectiv de muncă şi
OG nr. 10/2008 este HG nr. 250/1992. Tot conform acestei
hotărâri „Concediul de odihnă cuvenit salariaţilor detaşaţi la
alte unităţi se acordă de unităţile la care aceştia îşi desfăşoară
activitatea”. „Pentru salariaţii care se încadrează în muncă
în timpul anului, durata concediului de odihnă se va stabili
proporţional cu perioada lucrată de la încadrare la sfârşitul
anului calendaristic respectiv, în raport cu vechimea în
muncă”.
Consilier juridic
Mariana-Georgeta NUSZER-ŢÎNŢA
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EXCURSIA ŞCOLARĂ
par te din amintirile fiecărui om!

Excursia este o activitate didactică bazată pe
interdisciplinaritate şi munca în echipă.
Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai
flexibil şi mai variat decât al lecţiilor desfăşurate în
clasă, elevii participând cu multă bucurie şi optimism la
aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest fel orizontul de
cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea.
Prin mijloacele atrăgătoare pe care le are la
dispoziţie, excursia înviorează activitatea şcolară,
stimulează curiozitatea de a descoperi noi fenomene,
formează o atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte
trăiri adânci ale unor sentimente patriotice.
În ciuda maldărelor de hârtii şi documente pe care
trebuie să le întocmim, asumându-ne imensa
responsabilitate ce implică efectuarea unei excursii, dar
din dorinţa de a face copiii fericiţi şi relaxaţi şi mai ales

de a cunoaşte aceste minunate locuri pe care
le avem, am organizat şi în acest an una din
cele mai reuşite excursii. Nu mi-am propus
să ieşim din graniţele judeţului nostru
deoarece suntem norocoşi să avem locuri
minunate şi oameni pe măsură.
,,Lemn” şi ,,piatră” sunt două cuvinte ce
definesc cel mai bine Maramureşul. Istoria,
tradiţia şi viaţa maramureşenilor sunt
cioplite în lemnul bisericilor şi al celebrelor
porţi. Numeroasele ape curgătoare – Iza,
Mara, Cosău, Vaser – întinse pe toată zona
ca o pânză de paianjen, dau un farmec aparte
zonei.
Ce se poate vedea în Maramureșul
istoric cu elevii pentru ca excursia să devină
o amintire de neuitat? Multe locuri
minunate. În itinerarul nostru, noi cei de la
Școala “Vasile Alecsandri” din Baia Mare,
am inclus vizite la Memorialul durerii - Sighet, Muzeul
de Ştiinţe ale Naturii, Cimitirul vesel de la Săpânţa,
faimos pentru crucile mormintelor viu colorate, cu
picturile naive
reprezentând
scene din viaţa
şi ocupaţiile
o a m e n i l o r.
Apoi pentru a
ne găsi liniştea
sufletească am
poposit la
Mănăstirile
Săpânța Peri şi
Bârsana.
P u n c t u l
culminant l-a
constituit
plimbarea cu
Mocăniţa pe
V a l e a
Vaserului care
traversează
Munţii Maramureşului oferind cele mai frumoase şi mai
sălbatice peisaje din România.
Cadre didactice și elevi am descoperit că, așa cum
spunea Victor Hugo ,,frumuseţea naturii este egalată
numai de frumuseţea sufletului”.
Prof. Mariana DEAC
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Modificări aduse Legii Educației de ordonanța 49/ 2014
Cele mai importante modificări aduse Legii Educației de
noua ordonanță (OUG 49/ 2014) sunt:
·Personalul didactic este format din personal
didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal
didactic de conducere, îndrumare și control. Anterior
sintagma „personal didactic” nu cuprindea personalul
didactic auxiliar.
·În unităţile de învăţământ de stat consiliul de
administraţie este organ de conducere şi este constituit
din 7, 9 sau 13 membri, respectiv:
o cadre didactice 3/ 4 / 6, inclusiv directorul
(directorul este membru de drept în consiliul de
administrație din cota aferentă cadrelor didactice și
este președintele consiliului de administrație)
o reprezentanți ai părinților 2/ 2 / 3
o primarul sau un reprezentant al primarului
o reprezentanți ai consiliului local 1/ 2 / 3
o reprezentant al organizației sindicale cu statut de
observator
o reprezentant al elevilor cu statut de observator la
ședințele în care se dezbat aspecte privind elevii
·Concursul pentru ocuparea funcțiilor didactice
pe perioadă determinată sau nedeterminată se organizează
de ISJ (constă în probă practică sau inspecție la clasă și
probă scrisă pentru care programele și subiectele sunt
stabilite de MEN) și este un concurs național, doar cel
pentru încadrarea în regim de plata cu ora se organizează de
unitatea de învățământ. Consiliul de administrație al
unității de învățământ stabilește posturile/catedrele
disponibile pentru angajare și statutul acestora (vacante,
rezervate), fără a mai avea posibilitatea de a stabili condiții
pentru ocuparea acestora. Candidaților care nu au
definitivat li se încheie contract individual de muncă pe
perioadă determinată de cel mult un an școlar, iar dacă
promovează examenul de definitivare, consiliul de
administrație modifică durata contractului în contract pe
perioadă nedeterminată. Anterior se dădea posibilitatea,
respectiv se lăsa la latitudinea și hotărârea consiliului de
administrație al școlii dacă se va opera modificarea
contractului în cazul obținerii definitivării, dar acum este
obligatorie transformarea lui în contract pe perioadă
nedeterminată.
·S-a revenit asupra condiției de absolvire a
masterului didactic pentru a putea preda în învățământ.
Conform noilor reglementări pe lângă masterul didactic
este recunoscută și pregătirea în cadrul programelor de
formare psihopedagogică nivel I și II realizată prin
departamentele de specialitate ale universităților. Se
recunoaște ca îndeplinită condiția formării
psihopedagogice pentru absolvenții liceelor pedagogice și a
colegiilor universitare de institutori, precum și pentru

absolvenții care au obținut diplomă de licență până în anul
2005, dacă în foaia matricolă sunt trecute ca parcurse
discipline specifice acestei pregătiri.
·S-a revenit asupra funcțiilor didactice, astfel fiind
reintroduse funcțiile de educator, învățător, institutor,
profesor de instruire practică, maistruinstructor pe lângă
cele de profesor pentru învățământul preșcolar/primar și
profesor în învățământul gimnazial și liceal. Au fost abrogate
prevederile conform cărora până în 2018 toți angajații din
învățământul preșcolar și primar (educatori/ învățători/
institutori) trebuiau să își completeze studiile cu cele de
licență pentru a putea fi menținuți în sistemul de
învățământ, precum și cele privind posibilitatea echivalării
competențelor profesionale.
·Norma didactică de predare-învățare-evaluare
pentru profesorii din învăţământul secundar şi terţiar nonuniversitar, pentru profesorii din unităţile şi clasele cu
program integrat şi suplimentar de artă şi sportiv, precum şi
din unităţile cu activităţi extraşcolare şi din centrele sau
cabinetele de asistenţă psihopedagogică, pentru profesorii
de instruire practică, maiștrii-instructori, pentru personalul
didactic din învățământul special și pentru profesorii
mentori care au o vechime în învățământ de peste 25 de ani,
cu gradul didactic I, se poate reduce cu 2 ore săptămânal,
fără diminuarea salariului, cu încadrarea în bugetul
aprobat. Prin urmare, nu se poate reduce numărul orelor de
predare-învățare-evaluare pentru educatori/ învățători/
institutori/ profesori pentru învățământul preșcolar sau
primar. Această reducere poate opera ca urmare a solicitării
cadrului didactic, adresată directorului școlii, iar cadrele
didactice care beneficiază de reducere pot fi remunerate în
sistem de plata cu ora.
·Personalul didactic de predare, de conducere, de
îndrumare şi control se pensionează pentru limită de
vârstă, anticipat şi anticipat parţial, la data încheierii anului
şcolar în care împlineşte vârsta standard de pensionare sau,
după caz, în situaţia pensiei anticipate şi anticipate parţială,
vârsta standard redusă cu cel mult 5 ani. Astfel, sunt
preluate prevederile legislației pensiilor, neexistând nicio
facilitate de pensionare la cerere fără aplicarea de penalități.
Personalul didactic cu gradul I sau cu titlul științific de doctor
poate fi menținut ca titular în funcția didactic până la 3 ani
peste vârsta de pensionare, anual, pe bază de cerere și poate
fi numit, prin detașare în interesul învățământului în funcții
vacante de conducere neocupate prin concurs.
·Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și
director adjunct se organizează de către ISJ, nu de către
unitatea de învățământ cum dispunea vechea reglementare.
Consilier juridic
Mariana-Georgeta NUSZER-ŢÎNŢA
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Dragoş Ciuparu: Legea trebuie contestată la
Curtea Constituţională
Fost profesor la Yale University, aflată în top 10 al
celor mai bune instituţii de învăţământ din lume, Dragoş
Ciuparu a condus Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică. El spune că niciunde în Occident,
în state unde se doresc cercetarea şi progresul ştiinţific,
universităţile nu organizează doctorate la formele de
învăţământ cu frecvenţă redusă. Prevederea ca
Ministerul Educaţiei să poată suplimenta cifra de
şcolarizare a unei universităţi, cu 10% din capacitatea
stabilită de ARACIS, încurajează învăţământul de
proastă calitate, crede cercetătorul. „Cifra maximă
impusă de ARACIS este calculată pentru a asigura
standardele minime de calitate în respectiva
universitate. Anterior, în cazul în care se descoperea că o
universitate a înscris mai mulţi studenţi decât a impus
ARACIS, unitatea de învăţământ în cauză îşi pierdea
acreditarea“, a declarat, pentru România liberă,
Ciuparu. Acesta critică şi articolul care dă voie
persoanelor fizice fondatoare să revendice patrimoniul
universităţilor. „Ar trebui contestată (ordonanţa de
urgenţă – n.r.) la Curtea Constituţională. Membrul
fondator revendică în fond clădirile construite din banii
studenţilor care au plătit ani de zile taxe de şcolarizare“,
este verdictul lui Dragoş Ciuparu.
Ştefan Vlaston: Este a patra oară când Guvernul
măcelăreşte Legea Educaţiei
Profesorul Ştefan Vlaston, preşedintele asociaţiei
EDU-CER, scoate în evidenţă faptul că este a patra
ordonanţă de urgenţă care măcelăreşte Legea Educaţiei
adoptată în 2011, în mandatul de ministru al lui Daniel
Funeriu. Modificarea Legii Educaţiei nu era o urgenţă,
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ca să fie schimbată din nou peste
noapte, spune profesorul care a
analizat pentru România liberă
principalele modificări aduse legii.
Legat de faptul că o persoană fizică
poate fi de acum înainte fondatoare a
unei universităţi private, iar în urma
desfiinţării instituţiei respectiva
persoană va prelua patrimoniul,
Vlaston atrage atenţia că este un abuz:
„Nu îţi poţi însuşi o clădire pentru care,
atât timp cât făcea parte din
infrastructura universitară, tu nu ai
plătit taxe şi impozite“. Legat de
posibilitatea universităţilor de a
organiza doctorate şi la formele de
învăţământ cu frecvenţă redusă,
Vlaston crede că poate fi o idee bună
dat fiind faptul că mulţi oameni
lucrează şi urmează o facultate în acelaşi timp:
„Pericolul constă în posibilitatea ca acea lucrare să fie
un plagiat sau să nu aducă nici un plus ştiinţific“. În
opinia acestuia, o greşeală o reprezintă şi decizia de a
muta concursul pentru ocuparea postului de
director de la şcoală la inspectorat. „Caietul de
sarcini va fi făcut tot de către inspectorat, care l-ar putea
întocmi cu dedicaţie pentru anumite persoane. Aşa se
naşte politizarea şcolii”, ne-a mai spus Vlaston.
Simion Hancescu: FSLI aminteşte Executivului
că această ordonanţă de urgenţă nu rezolvă
problemele majore din educaţie
"Sunt importante aceste lucruri pentru dascălii de la
catedră, însă FSLI vrea sa amintească atât
Executivului, cât şi opiniei publice, ca această
ordonanţă de urgenţă nu rezolvă problemele majore din
educaţie", susţine FSLI. Potrivit federaţiei, "rămân încă
în aşteptare chestiuni fundamentale, fără de care
România nu va putea avea un învăţământ de calitate,
cum ar fi:
- salarizarea nemotivantă a personalului din
învăţământ;
- posibilitatea de pensionare înainte de împlinirea
vârstei standard de pensionare, fără diminuarea pensiei,
aşa cum se întâmplă în ţările civilizate, pentru cadrele
didactice a căror sănătate nu le permite să rămână la
catedra până la împlinirea vârstei standard de
pensionare;
- necesitatea elaborării unui Statut al personalului
didactic;
- debirocratizarea sistemului de învăţământ;
- depolitizarea funcţiilor de conducere;
- reforma curriculară".
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SUCCESE INTERNAŢIONALE ALE ELEVILOR
Olimpicii români au cucerit patru medalii la
Olimpiada Balcanică de Informatică
Lotul olimpic de informatică al României a
cucerit patru medalii (o medalie de aur şi trei
medalii de argint) la a XXII-a ediţie a Olimpiadei
Balcanice de Informatică, care a avut loc la
Ankara, în perioada 10 - 17 august.
Medalia de aur a fost obţinută de Mihai-Iulian
Andreescu, elev în clasa a XII-a la Colegiul
Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din
Capitală, informează Ministerul Educaţiei.
Medaliile de argint au fost adjudecate de Radu
Szasz (clasa a XII-a/Colegiul Naţional „C.
Brediceanu” din Lugoj, judeţul Timiş), TudorPetru Ţiplea (clasa a XII-a/Colegiul Naţional
„Dragoş Vodă” din Sighetu Marmaţiei, judeţul
Maramureş) şi Mihai Gheorghe (clasa a XIIa/Liceul Internaţional de Informatică din
Bucureşti).
Echipa României a fost condusă de profesorii
Szabó Zoltan şi Dan Pracsiu.
Competiţia a reunit 13 echipe din 11 ţări:
Albania, Bosnia, Bulgaria, Cipru, Grecia,
Macedonia, Moldova, Muntenegru, România,
Serbia şi Turcia.
Echipa Turkmenistanului a participat în calitate
de ţară invitată, iar Turcia, din postura de ţarăgazdă, a avut două echipe în concurs, se mai
arată în comunicatul de la minister.

România, pe primul loc în Europa la
Olimpiada Internaţională de Geografie
Elevii români au reuşit să obţină locul I în
Europa şi locul III la nivel mondial, după
Singapore şi Australia, la Olimpiada
Internaţională de Geografie, conform unui
comunicat al Ministerului Educaţiei, remis
redacţiei.
Lotul olimpic al României a obţinut patru
medalii: două medalii de aur, o medalie de argint şi
o medalie de bronz.
Medaliile de aur au fost cucerite de AndraCosmina Albulescu (clasa a XII-a/Colegiul
Naţional ,,Costache Negri” din Galaţi) şi CosminaAndreea Manea (clasa a XII-a/Colegiul Naţional
,,I. C. Brătianu” din Piteşti). Ambele eleve au fost
laureate cu aur şi la ediţia din 2013. Medalia de
argint i-a revenit Aurei-Elena Amironesei (clasa a
XI-a/Colegiul Naţional din Iaşi), în timp ce medalia
de bronz a intrat în posesia Ancăi-Maria
Rădulescu (clasa a XII-a/Colegiul Naţional ,,I. C.
Brătianu” din Piteşti).
Olimpiada Internaţională de Geografie s-a
desfăşurat în perioada 11-18 august, în oraşul
polonez Cracovia. Au participat 142 de concurenţi
din 36 de ţări.
http://adevarul.ro

Evoluţia alocărilor bugetare în învăţământ
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CURSURI DE FORMARE „EUROSTUDY”
Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş organizează cursuri de formare, prin
Centrul de Formare Profesională „EUROSTUDY", pentru următoarele specializări:
- formator;
Până la data de
- mentor;
1septembrie a.c.
- inspector resurse umane;
membrii SLI MM pot
- delegat sindical;
beneficia de aceste
- asigurarea internă a calităţii;
cursuri la doar
- cultura sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM).
100 lei/curs!
Cursurile sunt acreditate CNFPA, participanţii obţinând diplome recunoscute la nivel
naţional de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
Informaţii suplimentare: Raul Borşa, tel.: 0742-361 592,
Marius Bărcuteanu, tel.: 0742-980 584.

Sejur SLIMM cu demipensiune
¬
¬
Hotel Eurosind¬
- Ocna Şugatag
(Oferta valabila pentru membrii SLI MM)

Perioada: 01.06-15.09.2014
6 nopţi / 7 zile cazare (intrare cu cină, ieşire cu mic dejun), demipensiune cu meniu fix.
Mic dejun – bufet suedez între orele 08-10. Cina începând cu ora 19.
Preţ / persoană / zi (loc în cameră dublă): 50 lei
Acces gratuit la piscină, sezlong şi la saună.
Parcare proprie, internet Wi-Fi
Număr minim de persoane pentru rezervare: 2
Rezervările se confirmă prin achitarea unui
avans de 30% din preţul pachetului.
Restul sumei va fi achitată la sosire.
Pentru copii cu vârsta de până la 7 ani, fără
pat suplimentar în camera părinţilor, costurile
sunt 0.

NOU!

Pentru informaţii şi rezervări:
officecriterion@yahoo.com; www.eurosind.ro;
Telefoane: 0743.675 385; 0757.753 387
sau 0262.374 421.

JURNAL sindical
ISSN 1584-9899
imprimat la
CECONII Baia Mare
Tel: 434391, 0788.466.414
Tiraj: 300 exemplare
• se distribuie gratuit
membrilor SLÎ MM
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Alte oferte turistice puteţi găsi pe:
www.slimm.ro
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