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EDITORIAL ▪ PAUL DOMINTE 
Luna ianuarie, un nou început. Demarează mobilităţile cadrelor didactice din învăţământul 

preumivesitar, înscrierile pentru programele Comenius, se proiectează activităţile din Săptămâna 

altfel, programul numit declamativ „Să ştii mai multe, să fii mai bun” şi câte altele ce dau bătaie de 
cap în egală măsură managerilor din unităţile de învăţământ cât şi cadrelor didactice. 

Lucrurile nu sunt însă în totalitate liniare, iar vechile ameninţări din sistem nu au dispărut. 
Reapare problema clasei a IX-a la gimnaziu, a clasei zero la preşcolari, chestiuni ce împart în două 
tabere decidenţii din educaţie, rămaşi aproape la fel de amnezici la semnalele din teritoriu ca în 
timpul guvernării Boc. Din păcate trăiesc cu impresia că nimic nu s-a schimbat, că relele obiceiuri 
nu au dispărut, iar bâlbâielile, gestiunea defectuoasă a resursei umane, lipsa de comunicare, 
deciziile luate pe genunchi, generate de multe ori de interese personale, ca să nu le zic meschine, 
sunt prea înfipte în mentalul colectiv al celor cu putere de decizie din sistemul de educaţie ca să le 
mai poată modifica maniera de lucru.  

Suntem asaltaţi de ordine de ministru şi modificări legislative ale căror efecte sunt greu de 
cuantificat. Personal le consider pripite, câtă vreme nu sunt precedate de studii de fezabilitate 
consistente. În orice caz, implicarea sindicatelor în actul legislativ mi se pare la fel de puţin 
transparentă ca mai ieri. Poate însă că este doar o impresie subiectivă generată de senzaţia lipsei de 
consultare la nivel patronat-sindicate. 

La sediul S.L.S.I.P. activitate febrilă pe marginea modificărilor la statut, lucru necesar şi firesc 
odată la 5 ani. Colegii din teritoriu sunt invitaţi insistent să răspundă chemărilor la implicare în 
actul de rescriere a acestuia. În fond, este ca la alegeri: nu propui îmbunătăţiri, nu ai propriile 
puncte de vedere, nu poţi pretinde apoi ca lucrurile să meargă mai bine ori să se modernizeze! 

Până una-alta abia am revenit din vacanţă şi avem dreptul să sperăm la ceva mai bun în noul 
an. Cu aceste gânduri redacţia revistei Şcoala Constănţeană urează tuturor membrilor S.L.S.I.P. 
„Un an 2013 cât mai bun!”, un an în care să ne putem face treaba la catedră, fără stress-uri şi 
aberaţii. 

Redactor şef: Paul DOMINTE 
 
 

STATUTUL S.L.S.I.P. ÎN 
LUCRU 

 
O dată la cinci ani, la final de mandate, 

facem o retrospectivă a ceea ce am realizat, 
ne propunem ţinte pentru viitor şi revizuim 
statutul pentru a-l moderniza, pentru a-l pune 
în acord cu legislaţia naţională şi interna-
ţională în vigoare şi cu statutele federaţiei şi 

confederaţiei la care suntem afiliaţi, pentru a 
regândi acele prevederi care au provocat 
disfuncţii sau controverse pe parcursul apli-
cării lor, pentru a valorifica mai bine expe-
rienţa acumulată în corectarea unui document 
atât de important în organizarea unui sindicat. 

Din acest punct de vedere am intrat în 

linie dreaptă, având în vedere că, la finele 
lunii martie, se încheie cei cinci ani de 
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mandate ale actualei conduceri a sindicatului 
judeţean din care fac parte şi eu. Drept pentru 
care Biroul Operativ, de câteva săptămâni, 
lucrează la revizuirea statutului actual. Nu 
este o lucrare uşor de realizat având în vedere 
multitudinea de schimbări din legislaţia ro-
mânească, rigorile pe care trebuie să le res-
pecte un astfel de document, poziţia obiec-
tivă sau subiectivă asupra unor articole şi 
alineate, diversitatea de viziune şi opinii ale 
celor care formează comisia care se ocupă de 
acest demers (membrii biroului şi consilierul 
juridic).  

După finalizarea proiectului noului sta-

tut, acesta va fi discutat, amendat de membrii 
Consiliului Director care va hotărî şi asupra 
formei (formelor) ce va (vor) fi supusă 
(supuse) dezbaterii membrilor de sindicat 
până la o dată premergătoare Conferinţei 
Judeţene a Liderilor S.L.S.I.P. în care se va 
aproba.  

Suntem interesaţi să primim idei de la toţi 
liderii şi colegii din grupele sindicale. Acum 
este momentul ca oricare sindicalist să-şi 
spună punctul de vedere asupra a ceea ce îşi 
doreşte pentru următorii ani de la prevederile 
statutare privind viaţa de organizaţie al cărui 
cotizant este.  

 

 
 

Vă recomand să consultaţi actualul statut 
postat pe site-ul nostru – să puteţi formula un 
amendament. În scurt timp vom populariza şi 

proiectul pentru noul statut la care aşteptăm 
colaborarea tuturor, pentru ca acesta să repre-
zinte nu numai abordarea conducerii sindi-
catului ci şi a membrilor grupelor sindicale. 

Mihaela CATERINICI  
(Secretar executiv S.L.S.I.P.)  

 
CHESTIONARUL, 

NECESITATE ŞI METODĂ 
DE EVALUARE 

 

 
 
Chestionarul reprezintă o formă de eva-

luare prin care instituţiile reuşesc, dacă acesta 
este realizat corect, să obţină cel mai uşor 
imaginea reală despre o anume problemă. 
Studiile de impact se bazează pe chestionare, 
toate reclamele pornesc de la chestionare, 
doleanţele reale ale unui grup social-econo-
mic-politic-lucrativ au la bază chestionare. 

Pentru ca rezultatele să fie corecte se 
practică cel mai des chestionarul de tip „son-
daj de opinie” dat anonim. Sub protecţia ano-
nimatului oamenii, indiferent de educaţie, 
vârstă, funcţie se simt liberi să-şi exprime 
părerile, doleanţele şi chiar reclamaţii atunci 
când este cazul. 

Orice set de întrebări la care aşteptăm 
răspunsuri obiective şi nu subiective trebuie 
să asigure protecţia respondentului, pentru că 
din păcate societatea în care trăim nu 
garantează celui ce spune adevărul siguranţa 
că vorbele sale nu vor duce la o pedeapsă, 
retrogradare, demitere din partea celor ce au 
putere de decizie. Trebuie să ţinem cont că 
angajaţii pot avea nemulţumiri întemeiate sau 
nu, şi este dreptul lor să le afirme, dar adesea 
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se feresc să şi le exprime de teama 
represaliilor din partea managerilor-colegilor 
sau a altor reacţii negative. 

De aceea, după acest model ce a dat 
rezultate până acum în alte instituţii, departa-
mentul social din cadrul S.L.S.I.P. a luat 
iniţiativa de a solicita răspunsuri la un ches-
tionar ce vizează raporturile dintre manageri 
şi angajaţi în învăţământul constănţean, situa-
ţia de fapt reală, oricare ar fi aceasta în 
instituţiile în care membrii noştri îşi exercită 
„funcţia de dascăli” cu profesionalism şi 
devotament, aşteptând în schimb o recu-
noaştere materială dar şi una profesională 
binemeritată mai ales din partea superiorilor 
– managerii, fie ei din instituţiile unde acti-
vează sau din inspectorate, până la minister. 

Astfel, cu speranţa că nimeni nu se va 
simţi ofensat, pentru niciun motiv, am hotă-
rât să ne consultăm colegii cu privire la ra-
porturile acestora cu managerii, deoarece toţi 
ştim că aceste relaţii profesionale stau la baza 
bunei funcţionări a oricărei instituţii. 

În acelaşi timp chestionarul poate repre-
zenta un instrument de reglare a activităţii 
oricărei instituţii care se respectă, atâta vreme 
cât managerii sunt capabili să treacă peste 
aspectul ofensator pe care poate să-l trezeas-
că unele răspunsuri şi să întreprindă măsuri 
de îmbunătăţire a propriei activităţi.  

În plus nu trebuie uitat că, înainte de 
orice, sindicatul are rolul de a-şi ajuta 
membrii în depăşirea oricăror probleme, 
apărarea intereselor profesionale, depistarea 
eventualelor nemulţumiri şi promovarea 
exemplelor pozitive ca modele pentru ceilalţi. 
Mai mult: ele sunt câteva din scopurile 
prevăzute în statut. 

Având în vedere consideraţiile de mai 
sus, solicităm mangerilor din învăţământul 
constănţean să creeze toate condiţiile pentru 
o evaluare corectă şi să nu intervină în ches-
tionare, astfel încât să putem căpăta o oglindă 
cât mai corectă a raporturilor bilaterale, pa-
tronat-sindicate. De altfel este de notorietate 
că, la toate concursurile de directori şi 
inspectori managementul ocupă un loc de 
prim rang în procesul de evaluare al 
candidaţilor şi prin urmare acesta nu poate 

constitui decât un exerciţiu de abilităţi al 
celor care au pretenţia de a fi nu doar 
responsabili pentru soarta învăţământului, dar 
şi reprezentanţii, oglinda instituţiilor pe care 
le conduc. 

Mihai CONTANU  

(vicepreşedinte S.L.S.I.P.) 
 

 

PERFECŢIONAREA 
NOASTRĂ CEA DE TOATE 

ZILELE 
 

 
 
Zi de zi profesorii acţionează ca nişte va-

loroase resurse educaţionale, veritabili depo-
zitari ai înţelepciunii şi spiritului ştiinţific al 
lumii, pentru ca, la rândul lor, să devină ade-
vărate receptacule de noi şi noi informaţii. Pe 
unele dintre acestea şi le însuşesc, pentru 
altele nu mai prididesc.  

Celor care mai au timp după ore şi de 
redactat tot felul de hârtii, solicitate uneori a 
fi completate în contratimp, poate că le-ar fi 
mai util să citească o carte, pentru că de fapt 
asta ar trebui să facem cu toţii. Nu hârtii şi tot 
felul de statistici ce nu au de multe ori drept 
rezultat decât eventual degradarea ecosiste-
mului prin distrugerea pădurilor, pentru că eu 
alt efect nu le-am găsit.  

Suntem obligaţi, prin lege, să ne perfec-
ţionăm şi, mai nou, nu este de ajuns să mer-
gem la un curs, care ne interesează neapărat, 
ci la unul omologat, pentru a totaliza 90 de 
credite odată la 5 ani. Asta la urma urmei nu 
ar fi chiar rău, deoarece lucrând ca profesori 
ştiam că vom învăţa mereu, că vom avea de 
susţinut gradele, etape obligatorii în carirera 
didactică, pe lânga alte examene. Problema 
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este că majoritatea cursurilor cu un număr de 
peste 15 credite costă de cele mai multe ori 
sume consistente raportate la salariile noas-
tre. De principiu nu este moral, credem noi, 
ca o sarcină obligatorie pentru păstrarea ser-
viciului să fie plătită de către angajat şi nu de 
angajator, cum se întâmplă în ţările civilizate 
şi la orice firmă privată.  

La constrângerile financiare se adaugă 
faptul că suntem chemaţi să facem aceste 
cursuri la sfârşit de săptămână, în timpul 
nostru liber, atât cât ne-a mai rămas, nu cum 
se vehiculează în mass-media ... ca şi cum 
noi nu am avea dreptul să ne odihnim.  

Nu ne mai miră nimic, pentru că, mai 
nou, a lucra în sistemul de educaţie este foar-
te simplu în viziunea multora. Ce contează că 
înveţi cu grupe de elevi ce ajung uneori şi la 
30-32 pe clasa, deşi în U.E. rar se trece de 24. 
Ba se aşteaptă de la tine şi performanţă, că 
doar de aia s-a reinventat la români biciul 

care pocneşte şi face minuni. Aşa că de ce să 
avem timp de familii, de copii, de ce să mai 
citim o carte, de ce să luăm o pauză de la 
calculatore etc., când putem să mergem câte 
8 ore „încolonaţi” la diverse cursuri ca să ne 
perfecţionăm. Cu drag ne plătim drumul, cu 
drag ne luăm şi pacheţel la noi, ca să rezistăm 
la programul fix, neapărat de 8 ore (altfel 
cum să împace decidenţii din educaţie presa 
ce ne critică fără încetare?), cu drag achităm 
costurile, pentru ca la final, gata perfecţio-
naţi, să ne pregătim de încă un curs. Ne era 
dor! ... nu-i aşa? 

Poate că n-ar fi rău ca cei ce au puterea 
de decizie în educaţie să gândească această 
perfecţionare într-un sistem coerent şi corect, 
care să înceapă cu gratuitatea oricarei forme 
de pregătire profesională şi acordarea unor 
credite standard, astfel încât în cei cinci ani 
legali să nu fie nevoie să urmăm mai mult de 
trei cursuri şi să avem timp şi de noi, de 
propriile familii, dar şi de educabili, în mod 
real. Şi ar mai fi un aspect. La urma urmei 
majoritatea truditorilor din sistem sunt femei, 
care prin natura lucrurilor au încă două job-
uri acasă cu normă întreagă, de gospodine şi 
mame. Am auzit chiar o poezie simpatică pe 
acestă temă ... de fapt umor amar: 

„Noi în  anul 2000 
Când femeia va domni, 
Vom spăla la oale, 
Vom găti sarmale, 
Şi-i vom creşte pe copii...” 
Poate că uităm prea des de rolul social al 

fiecărei femei, care trebuie să aibă timp şi de 
copilul din bătătură. Nimeni nu-i poate răpi 
acestuia dreptul la propria educaţie şi, mai 
presus de orice, la dragostea mamei şi toată 
atenţia ei, indiferent de rolul atribuit de 
societate educatorilor şi cred că nimeni nu ne 
poate obliga să punem mai presus de familie 
munca. Dacă veţi discuta cu persoane ce au 
avut schimburi de experienţă în afara ţării, în 
statele dezvoltate occidentale, veţi fi poate 
frapaţi să aflaţi că primul lucru care sare în 
ochi aici este faptul că angajaţii îşi negociază 
foarte bine condiţiile de muncă, iar depăşirile 
de program sunt dublu sau triplu remunerate, 
pe motivul sacrificării vieţii de familie. La 
noi nici gând de aşa ceva!. Mulţi dintre copiii 
de cadre didactice ajung să-i invidieze pe 
elevii de la orele de dirigenţie, ce petrec mai 
mult timp cu proprii lor părinţi, prea ocupaţi 
în rest cu redactarea a tot felul de hârtii: 
procese verbale P.M.-P.S.I, prelucrarea de 
diverse regulamente, monitorizarea absenţe-
lor, trecerea lor în tot felul tabele, organizarea 
de şedinţe, completarea de fişe,  etc. 

Să nu fiu greşit înţeles, mă pronunţ pentru 
perfecţionare. Da ... perfecţionare!!! Pagubă 
în buget, neglijarea familiei şi a propriei pre-
gătiri de specialitate ... nu! 

Paul DOMINTE 
(membru în Consiliul Director S.L.S.I.P.) 

 
 

FORUMUL EDUCAŢIONAL 
 

Forumul educaţional reprezintă o sursă şi 
o resursă de informaţii şi schimburi de expe-
rienţă. De aceea în societatea de astăzi şi 
sistemul de învăţământ are nevoie de un 
„forum al dezbaterilor”, unde profesorii 
găsesc un spaţiu al răspunsurilor la o multi-
tudine de întrebări ce le frământă existenţa 
cotidiană. Dacă unii dintre contemporanii 
noştri consideră că banii sunt „valoarea” 
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supremă ce evidenţiază reuşita unei persoane, 
din punctul nostru de vedere, al cadrelor 
didactice, cele mai importante sunt informaţi-
ile şi contactele.  

Este foarte greu să supravieţuieşti şi să 
evoluezi în sistemul educaţional de astăzi 
fără informaţii punctuale la momentul opor-
tun, mai ales în ritmul nebunesc al schimbă-
rilor ce „se prăvălesc” zi de zi peste noi, 
astfel încât deseori nu avem timpul necesar 
nici măcar de a lectura toate datele legate de 
profesia noastră, dar să mai şi înţelegem 
sensul celor redactate.  

Profesorii au astăzi prea multe cerinţe şi 
informaţii de asimilat şi pus în practică. Toţi 
suntem prinşi în caruselul obligaţiilor coti-
diene şi atunci când apar noutăţi, deseori ne 
este dificil să le interpretăm, să le înţelegem 
şi să le punem în practică. De aceea forumu-
rile de discuţii reprezintă o „gură de aer”, 
pentru noi educatorii, care putem afla rapid: 
ce legi sau ordine noi au mai fost date de 
minister, ce modificări la curriculă apar, ce 
este nou la salarizare, cum se fac planificările 
cele mai bune, ce idei au alţi colegi legat de 
diverse subiecte sau realităţi, ce petiţii mai 
apar şi cum ne putem ajuta colegii semnatari, 
cazuri deosebite cu elevii etc. 

Când avem o nelămurire sau chiar o 
curiozitate, la un singur click distanţă putem 
accesa forumul pentru profesori la nivel 
naţional sau pe cel local (deschis de inspec-
torate), unde putem vedea ce mai este nou, 
putem căuta subiectele ce ne interesează. Cel 
mai important este că avem posibilitatea să 
punem întrebări la care ştim că vom primi 
răspuns şi putem deschide un subiect nou ca 
să aflăm ce părere au şi ceilalţi sau dacă 
tematica preocupă şi alte persoane. Până la 
apariţia acestui spaţiu virtual cu întrebări şi 
răspunsuri, sugestii şi idei, pentru orice nelă-
murire eram nevoiţi să apelăm la managerii 
noştrii direcţi, care uneori nu aveau timp, 
poate nu aveau dispoziţie sau nu erau inte-
resaţi să se ştie tot şi de către „cei mici”. 
Acum nu mai este nevoie să aşteptăm să ni se 
comunice şi nouă câte ceva ori să aibă loc o 
scurgere de informaţie accidentală. Într-
adevăr şi pe site-urile oficiale ale M.EC.T.S 

sau ale inspectoratelor judeţene apar imediat 
ştirile de ultimă oră, dar nu sunt explicate 
toate „chichiţele” şi interpretările ce ne sunt 
necesare de la caz la caz. Multe legi, hotărâri, 
ordine sau informări sunt greu de înţeles, 
inclusiv de către cei care trebuie să le pună în 
aplicare şi întotdeauna este binevenit să mai 
avem o opinie, o explicaţie a cuiva mai bine 
documentat şi un răspuns punctual. 

Adresele cel mai des căutate sunt forum 

siveco profesori sau isjcta forum în cazul 
nostru, la Constanţa.  

De aceea cred că un forum al sindicatului 
ar fi bine venit.  

Prof. Daniela BULIGA 
(Liceul Teoretic „Traian”, Constanţa) 

 
 

GUVERNUL ROMANIEI 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 

92/2012 DIN 18/12/2012 
PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL, 

PARTEA I NR. 864 DIN 19/12/2012 
 

Ordonanţa de urgenţă privind luarea unor 
măsuri în domeniul învăţământului şi 

cercetării, precum şi în ceea ce priveşte 
plata sumelor prevăzute în hotărâri 
judecătoreşti devenite executorii în 

perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 
 

Având în vedere perturbările determinate 
de imposibilitatea punerii în aplicare a unora 
dintre prevederile Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, perturbări ce sunt de natură a 
altera procesul educaţional atât în cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior de stat - 
imposibilitatea asigurarii funcţionării norma-
le a şcolilor doctorale, imposibilitatea promo-
vării ca profesor universitar corelată cu neî-
ndeplinirea standardelor de acreditare/autori-
zare şi asigurarea calităţii, cât şi în învăţă-
mântul preuniversitar - imposibilitatea asigu-
rării personalului didactic calificat, ţinând 
cont de urgenţa elaborarii unui curriculum 
naţional adaptat nevoilor de dezvoltare perso-
nala şi cerinţelor societăţii şi economiei, care 
să permită includerea în planurile-cadru a 
disciplinelor fundamentale şi a numărului de 
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ore necesar pentru crearea şi dezvoltarea 
competenţelor prevăzute de Legea nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
luând în considerare că un criteriu determi-
nant în stabilirea obiectivelor şi strategiilor 
guvernamentale este cel al concordanţei cu 
responsabilităţile pe care România şi le-a 
asumat prin semnarea acordurilor de împru-
mut cu organismele financiare internaţionale, 
iar Guvernul trebuie să promoveze un set 
coerent de politici macroeconomice şi măsuri 
de menţinere a stabilităţii financiare a ţării, 
care să asigure, în acest an, o execuţie 
bugetară prudentă, restrictivă şi echilibrată, 
faţă de necesitatea instituirii unei soluţii le-
gislative nediscriminatorii şi echitabile pentru 
absolvenţii liceelor pedagogice, ai şcolilor 
postliceale pedagogice, ai colegiilor universi-
tare de institutori sau ai altor şcoli echiva-
lente, încadraţi în învăţământul preşcolar şi 
primar, care, la data intrării în vigoare a Legii 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, aveau calitatea de student, în 
sensul de a fi încadraţi, după absolvire, ca 
profesori pentru învăţământ preşcolar, res-
pectiv profesori pentru învăţământ primar, în 
vederea asigurării posibilităţii de pregătire în 
domeniul psihopedagogic pentru studenţii şi 
absolvenţii care optează pentru profesiunea 
didactică până la absolvirea studiilor de către 
prima promoţie de studenţi admişi la progra-
me de studii universitare organizate conform 
Legii nr. 1/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, având în vedere expirarea 
mandatelor tuturor membrilor Consiliului 
Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior la data de 14 octom-
brie 2012, ceea ce determină imposibilitatea 
continuării activităţii acestei agenţii de asigu-
rare a calităţii în învăţământul superior, deoa-
rece toate aceste elemente vizează interesul 
public şi constituie situaţii extraordinare a 
căror reglementare nu poate fi amânată, în 
temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Ro-
mâniei, republicată, Guvernul României 
adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 

CAPITOLUL I 
Măsuri în domeniul învăţământului şi 

cercetării 

Art. I. -  Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 
2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1. Articolul 66 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 „Art. 66. - (1) Numărul de ore alocat 
disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire 
este stabilit prin planurile-cadru de învăţă-
mânt şi se aprobă prin ordin al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 
Aceste ore sunt alocate atât pentru predare şi 
evaluare, cât şi pentru învăţarea în clasa, 
asistată de cadrul didactic, a conţinuturilor 
predate. 

(2) În cadrul Curriculumului naţional, 
ponderea disciplinelor obligatorii, respectiv a 
celor opţionale se stabileşte prin planurile 
cadru, astfel încât să fie respectate atât 
principiul asigurării egalităţii de şanse şi al 
echităţii, cât şi principiul relevanţei şi al 
descentralizării. 

 (3) Pentru fiecare disciplină şi domeniu 
de studiu, programa şcolară acoperă 75% din 
orele de predare şi evaluare, lăsând la dispo-
ziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat 
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În 
funcţie de caracteristicile elevilor şi de strate-
gia şcolii din care face parte, profesorul deci-
de dacă procentul de 25% din timpul alocat 
disciplinei/domeniului de studiu este folosit 
pentru învăţare remedială, pentru consoli-
darea cunoştinţelor sau pentru stimularea 
elevilor capabili de performanţe superioare, 
conform unor planuri individuale de învăţare 
elaborate pentru fiecare elev.” 

2. La articolul 85, alineatul (2) se modi-
fică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Statul subvenţionează toate costuri-
le aferente frecventării liceului pentru elevii 
provenind din mediul rural sau din grupuri 
socioeconomice dezavantajate, precum şi 
pentru cei care frecventează şcolile profesio-
nale. Modalitatea de subvenţionare şi criteri-
ile de acordare a subvenţiei se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportu-
lui.” 

   3. La articolul 104, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

   „(2) Finanţarea de bază se asigură din 
bugetul de stat, din sume defalcate din taxa 
pe valoarea adaugată, prin bugetele locale, 
pentru următoarele articole de cheltuieli, în 
funcţie de care se calculează costul standard 
per elev/preşcolar: 

a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indem-
nizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, sta-
bilite prin lege, precum şi contribuţiile afe-
rente acestora; 

b) cheltuieli cu pregătirea profesională; 
c) cheltuieli cu evaluarea periodică a 

elevilor; 
d) cheltuieli cu bunuri şi servicii.” 
4. La articolul 105 alineatul (2), partea 

introductivă se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 „(2) Finanţarea complementară se asi-
gură din bugetele locale ale unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi din sume defal-
cate din taxa pe valoarea adaugată, aprobate 
anual prin legea bugetului de stat cu această 
destinaţie, pentru următoarele categorii de 
cheltuieli”. 

5. La articolul 111, alineatul (6) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „(6) Cheltuielile aferente facilităţilor 
acordate elevilor şi studenţilor privind trans-
portul pe calea ferată şi cu metroul se 
finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Transporturilor şi Infrastruc-
turii.”    

....................................................................... 
10. Articolul 215 se abrogă. 
11. La articolul 236, alineatul (2) se 

modifică şi va următorul cuprins: 
 „(2) Prin excepţie de la prevederile alin. 

(1), formarea personalului din educaţia ante-
preşcolară pentru funcţia de educator-pueri-
cultor din învăţământul preşcolar şi primar, 
pentru funcţiile de educatoare/educator şi 
învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele 
pedagogice.” 

12. La articolul 247, după litera b) se 
introduce o noua literă, litera b ind. 1), cu 
următorul cuprins: 

 „b ind. 1) prin excepţie de la prevederile 
lit. b), până în anul 2018, în învăţământul 
preşcolar: educator/educatoare - se normează 
un post pentru fiecare grupă de copii; în uni-
tăţile cu program prelungit sau saptămânal, 
educatoarele se normează pe ture;”. 

13. La articolul 247, dupa litera c) se 
introduce o noua literă, litera c ind. 1), cu 
următorul cuprins: 

„c ind. 1) prin excepţie de la prevederile 
lit. c), până în anul 2018, în învăţământul 
primar: învăţător/învăţătoare - se normează 
un post pentru fiecare clasă de elevi;”. 

14. La articolul 284, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Personalul didactic de conducere, de 
îndrumare şi de control din învăţământul de 
stat se pensionează la data împlinirii vârstei 
legale de pensionare.” 

15. La articolul 284, după alineatul (5) se 
introduc două noi alineate, alineatele (6) şi 
(7), cu următorul cuprins: 

„(6) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(1) şi (2), în cazul în care în unităţile de 
învăţământ normele/posturile didactice nu 
pot fi acoperite cu titulari, personalul didactic 
din învăţământul preuniversitar, cu gradul 
didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, 
care dovedeşte competenţă profesională deo-
sebită, poate fi menţinut, cu aprobarea anuală 
a consiliului de administraţie, ca titular în 
funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de 
pensionare, la cerere, conform metodologiei 
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului. 

 (7) Personalului didactic care a avut 
calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 
ani vârsta de pensionare i se poate recunoaşte 
această calitate de către consiliul de admi-
nistraţie, conform metodologiei prevăzute la 
alin. (6), cu condiţia renunţării la pensie pe 
perioada în care rămâne titular.” 

16. La articolul 288, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

   „Art. 288. -  
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 (1) Activităţile didactice care excedează 
o normă didactică prevazută la art. 287 sunt 
remunerate în regim de cumul sau plata cu 
ora.” 

17. La articolul 289, alineatele (2) şi (4) 
se abrogă. 

.................................................................. 
Art. II. -  Prevederile art. 9 alin. (2) şi art. 

101 alin. (2) referitoare la finanţarea de bază 
pentru învăţământul preuniversitar particular 
şi confesional acreditat, precum şi prevede-
rile art. 27 alin. (6) şi art. 361 alin. (3) lit. e) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
prorogă până la data de 31 decembrie 2013. 

Art. III. -  Modul de acordare a facilităţi-
lor pentru elevi şi studenti prevăzute la art. 
111 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare, precum şi clasa mijlocului de transport 
se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, în ter-
men de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Art. IV. -  Absolvenţilor liceelor pedago-
gice, filiera vocaţională, profilul pedagogic, 
specializarea învăţător/educatoare, ai şcolilor 
postliceale pedagogice, ai colegiilor universi-
tare de institutori sau ai altor şcoli echiva-
lente, încadraţi în învăţământul preşcolar şi 
primar, li se recunoaşte îndeplinită condiţia 
pentru ocuparea funcţiilor didactice de profe-
sor pentru învăţământul preşcolar, respectiv 
profesor pentru învăţământul primar, de la 
data intrarii în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, pe baza diplomei de licenţă. 

Art. V. -  Până la absolvirea masteratului 
didactic prevăzut la art. 154 alin. (1) lit. c) 
din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 
completarile ulterioare, de către prima pro-
moţie a absolvenţilor de licenţă admişi în 
condiţiile acestei legi, formarea pentru carie-
ra didactică se asigură prin departamentele de 
specialitate din cadrul instituţiilor de învă-
ţământ superior, pe baza unei metodologii 
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului. 

Art. VI. -  Educatorii şi învăţătorii 
încadraţi în sistemul naţional de învăţământ 
au dreptul să îşi continue activitatea în func-
ţiile didactice din învăţământul preşcolar, 
respectiv învăţământul primar pe care le 
ocupă, cu condiţia absolvirii studiilor univer-
sitare de licenţă, în profilul postului, în cel 
mult 6 ani de la intrarea în vigoare a prezen-
tei ordonanţe de urgenţă. 

.................................................................. 
 

CAPITOLUL II 
Măsuri în domeniul plăţii titlurilor 

devenite executorii în perioada 1 ianuarie-
31 decembrie 2013 

Art. XI. - (1) Plata sumelor prevăzute 
prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect 
acordarea unor drepturi de natură salarială 
stabilite în favoarea personalului din institu-
ţiile şi autorităţile publice, devenite executo-
rii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, 
se va realiza astfel: 

a) în primul an de la data la care hotarâ-
rea judecătorească devine executorie se plă-
teşte 5% din valoarea titlului executoriu; 

b) în al doilea an de la data la care 
hotărârea judecătorească devine executorie se 
plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu; 

c) în al treilea an de la data la care 
hotărârea judecătorească devine executorie se 
plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; 

d) în al patrulea an de la data la care 
hotărârea judecătorească devine executorie se 
plăteste 25% din valoarea titlului executoriu; 

e) în al cincilea an de la data la care 
hotărârea judecătoreasca devine executorie se 
plăteste 35% din valoarea titlului executoriu. 

(2) În cursul termenului prevăzut la alin. 
(1), orice procedură de executare silită se 
suspendă de drept. 

 (3) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite 
în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se 
actualizează cu indicele preţurilor de consum 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică. 

(4) Prin ordin al ordonatorilor principali 
de credite va fi stabilită procedura de efectu-
are a plăţii titlurilor executorii, cu respectarea 
termenelor prevazute la alin. (1). 
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PRIM-MINISTRU 
VICTOR-VIOREL PONTA 
Contrasemnează: Ministrul educatiei, cerce-
tării, tineretului şi sportului, Ecaterina Andro-
nescu, Ministrul transporturilor şi infrastruc-
turii, Ovidiu Ioan Silaghi; Ministrul muncii, 
familiei şi protecţiei sociale, Mariana Câm-
peanu; Ministrul administratiei şi internelor, 
Mircea Duşa; Ministrul delegat pentru admi-
nistraţie, Radu Stroe; Viceprim-ministru, mi-
nistrul finanţelor publice, Florin Georgescu 
Bucuresti, 18 decembrie 2012. Nr. 92. 
 

PARTICIPAREA LA  STAGIU 
PRIN PROGRAMUL COMENIUS-

MOBILITĂŢI INDIVIDUALE 
 
Stagiu de formare: Stage de méthodolo-

gie pour professeur de Français Langue 
Etrangère, Paris, Franţa 

Perioada stagiului: 09-13.07.2012 
Participant: profesor DUNĂ RAMONA-

ELENA, Şcoala cu Clasele I-VIII , Nr.1, 
Mangalia, Constanţa 

Beneficiari direcţi: Şcoala cu Clasele I-
VIII, Nr.1, Mangalia, Constanţa, comunitatea 
şcolară, comunitatea locală. 

În urma unei aplicaţii pentru programul 
sectorial Comenius Mobilităţi individuale 
(Apelul European 2012) înregistrată la 
ANPCDEFP sub nr. COM-12-185-CL-FR, 
am obţinut o bursă, cu finanţare din partea 
Uniunii Europene. 

Tema cursului de formare pentru care am 
solicitat acordarea grantului este Stage de 

méthodologie pour professeur de Français 
Langue Etrangère, iar cursul a fost organizat 
de ACCORD-Ecole de langues (Institut 
Supérieur Privé), Paris, Franţa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cursul a fost organizat pe două ateliere 
principale şi ieşiri culturale, precum şi 
vizitarea principalelor obiective turistice ale 
Parisului. 

Primul atelier a purtat denumirea de 
Pratique théatrale cu activităţi foarte antre-
nante ce au avut ca scop învăţarea unor teh-
nici de dinamizare a grupului, de motivare a 
elevilor şi de transmitere de cunoştinţe prin 
intermediul activităţii ludice (Exemple de 
activități: “Le changement de trois details”, 
“Devinez ce que je vois !”, “Ceci n’est pas 
une chaise”, “Le quide”, “Le carré du 
sentiments”, “Je ne suis pas d’accord”). 

Cel de-al doilea atelier s-a concentrat 
asupra perfecţionării lingvistice şi s-au anali-
zat principalele probleme de gramatică ce 
pun dificultăţi elevilor. 

Ieşirile culturale au fost un prilej inedit 
pentru un schimb de opinii, idei, metode de 
lucru la clasă, pentru a conversa în limba 
franceză, dar şi pentru a intra în contact direct 
cu civilizaţia şi cultura franceză. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formatorii au fost deosebiţi, putând să 

transmită un bogat bagaj de cunoştinţe şi 
aspectul cel mai important a fost acela de a 
pune în practică, în cadrul cursului, toate 
informaţiile transmise. 

Impactul cursului a fost acela de: 
- a mă încuraja să adopt o abordare mai 

reflexivă asupra modului în care predau, 
- a mă încuraja să citesc mai mult despre 

ultimele cercetări în domeniul predării/ în 
disciplina pe care o predau,  
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- a conştientiza noile metode de evaluare/ 
de notare a deprinderilor şi competenţelor 
dobândite în şcoală/ în context de învăţare 
informal,  

- a-mi oferi o gamă mai largă de 
abordări/metode/tehnici/materiale de predare, 
din care să pot alege. 

De asemenea: 
- Mi-a îmbunătăţit cunoştinţele în disci-

plina pe care o predau/în aria mea profesio-
nală, 

- Mi-a consolidat competenţele organiza-
torice/manageriale/leadership (managementul 
clasei, consiliere ...) , 

- Mi-a îmbunătăţit competenţele de utili-
zare a limbii străine, 

- Mi-a împrospătat interesul pentru disci-
plina/disciplinele pe care le predau  

- Mi-a actualizat cunoştinţele referitoare 
la alte ţări/ culturi/ sisteme educaţionale,  

- Am conştientizat mai bine noi modali-
tăţi de finanţare (europeană) pentru proiecte 
şcolare/ proiecte de educaţie a adulţilor/pen-
tru organizaţii, 

- M-a motivat să-mi dezvolt continuu 
competenţele profesionale în viitor. 

Aceasta este o diseminare a unui curs din 
programul LLL – Comenius, nu reprezintă  
punctul de vedere oficial al Comisiei Euro-
pene sau al  ANPCDEFP şi nu poate obliga 
în niciun fel cele două instituţii. 

Prof. Ramona-Elena DUNĂ, 
(Şcoala cu cl. I-VIII, nr. 1 Mangalia) 

 
ACTIVITATE DE PARTENERIAT 

CU BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ 
„IOAN N. ROMAN”  

 
Miercuri, 31 ianuarie 2013, a avut loc – 

la iniţiativa Bibliotecii Judeţene „Ioan N. 
Roman” –, parteneră în proiectul „Biblioteca 

şi echipamentele digitale, factori activi în 

procesul de invăţare”, derulat de prof. Paul 
Dominte de la Liceul Teoretic „Decebal” din 
Constanţa, o activitate informală, cu ocazia 
comemorării personalităţii lui Marin Ionescu 

Dobrogeanu, un adevărat patriarh al 
literaturii istorico-geografice a Dobrogei şi a 
oraşului Constanţa. Activitatea a fost 

pregătită de doamna Corina Apostoleanu, 
bibliograf al instituţiei, precum şi colegele 
dânsei: Carmen Buştiuc, Mioara Putianu, 
Doina Monica Moşoiu, cărora dorim să le 
mulţumim pe această cale. 

 
A fost evocată personalitatea autorului şi 

prezentate lucrările originale, unele cu sem-
nătura olografă a acestuia, documente aflate 
în păstrarea şi conservarea instituţiei. Elevii 
au manifestat un real interes pentru tematică, 
aşa cum lasă să se vadă chestionarele de 
satisfacţie, mai ales că aceştia fac o muncă de 
cercetare demnă de persoane cu studii de 
specialitate, pasiunea pentru documentul 
original fiind în acest proiect o condiţie. 

 
Totodată a fost lansată pagina de Web, 

deocamdată pe blog-ul personal al mana-
gerului de proiect, la adresa de Internet  
http//www.pauldominte.ro.  

Proiectul fiind unul ştiinţific, îi invităm, 
pe toţi iubitorii de informaţii din presa vremii 
de acum 100 de ani, să acceseze pagina de 
web pentru a se putea bucura de lectura unor 
articole de presă, memorii sau documente de 
arhivă din urmă cu un secol. 
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Info sindical 
 

MODIFICĂRI FINANCIARE ÎNCEPÂND CU l IANUARIE 
2013 LA CASA DE AJUTOR RECIPROC 

 
1. ÎNSCRIEREA - se face pe baza de cerere tip - numai pentru salariaţi din învăţământ 

Cu contract de munca pe perioada nedcterminata. 
*- se pot înscrie si suplinitori 

2. COTIZAŢIA   - Minima    10 LEI 
- Maximă   200 LEI * 

3.   ÎMPRUMUTUL 
- se acordă după 3 luni de la înscriere 
- se acordă de 2 sau 3 ori fondul social al membrului (în funcţie de posibilităţile de 

restituire ) 
- cererile se primesc până în data de 20 ale fiecărei luni pentru a fi plătite luna 

următoare conform posibilităţilor materiale 
- se acordă cu 2 sau 3 garanţi, în funcţie de sume şi de Postul ocupat în învăţământ 

(in funcţie de posibilităţile de restituire, adică salariul NET) 
- garanţii la împrumut trebuie sa fie titulari pe post 

4.   ÎMPRUMUTUL SUPLIMENTAR : 
- este in cuantum de maxim 5.000 * lei 
- se acordă pe lângă împrumutul de bază în următoarele condiţii: 

- Fondul social se înmulţeşte cu 3, se scade diferenţa de plată la împrumutul de bază , iar diferenţa 
până la maxim 5.000 * lei reprezintă împrumut suplimentar .  
* -Termenul de rambursare se poate prelungi cu maxim 12 luni, dar rata nu poate fi mai mică 
decât rata de la împrumutul de bază. 
- 2 garanţi, alţii decât la împrumutul de bază. 
- se acordă un singur împrumut suplimentar la un împrumut de bază indiferent de valoare. 

5.   RAMBURSAREA RATELOR se face astfel: 
- între     100 lei  - 3.500 lei între 1-24 rate 
- între 3.600 lei - 6.000 lei între l - 36 rate 
- între 6.100 lei - 8.000 lei între l - 48 rate 

 -  peste 8.100 lei - între l - 60 rate 
- rata lunară nu poate depăşi 50% din salariul NET (RATA+DOBÂNDĂ). 

6. DOBÂNDA - la împrumut este de 1,2% aplicată la soldul rămas la împrumut în 
fiecare lună, adică dobândă reală 7,80 % pe an . 
7.    RETRAGEREA - se face pe bază de cerere tip până în data de 15 ale fiecarei luni, pentru a fi 

plătite în luna următoare  
- în perioada iulie, august, septembrie nu se fac retrageri  
- în timpul anului nu se acordă beneficiu la retragere 

- dacă nu se achită cotizaţia timp de 3 luni consecutiv sau 6 luni cu intermitenţă se pierde 
calitatea de membru (fondul nodal se trece în contul creditorilor, un cont inactiv ce precede 
retragerea din CAR ) 
RETRAGEREA PRIN COMPENSARE se poate face în condiţiile: plecarea în străinătate; şomaj, 
desfacerea contractului de munca, deces, pensionare cu acte doveditoare. 
8.    În cazul decesului unui membru CAR se acorda un ajutor de deces de 15% din fondul 
acestuia (procentul se poate modifica în funcţie de posibilităţile financiare ale CAR). 
 
* = steluţa reprezintă modificările aduse începând cu l ianuarie 2013. 
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La sfârşitul anului trecut au fost 

elaborate o serie de reglementări în 
domeniul bugetar şi al învăţământului 
preuniversitar. 

Recomandăm spre lecturare celor 
interesaţi: 
- OUG 84 / 2012 privind unele măsuri 
fiscal bugetare (salariale) 
- OUG 92 / 2012 privind unele măsuri 
în domeniul învăţământului şi cerce-
tării, precum şi plata sumelor prevăzute 
în hotărârile judecătoreşti devenite exe-
cutorii pentru 2013. O parte a acestui 

document a fost prezentată în paginile 

prezentului număr din publicaţia 

noastră. Acolo unde apar marcate 

puncte-puncte am trecut peste anumite 

articole ce făceau referire la organi-

zarea învăţământului superior, cum ar 

fi senatul universitar etc., deoarece am 

considerat că nu sunt de interes pentru 

colegii noştri din preuniversitar. 

Pentru cei care doresc şi astfel de 

informaţii le solicităm să citească 

materialele trimise de sindicat în teri-

toriu pe adresa de mail a liderilor, ori 

pur şi simplu să acceseze ordinul de 

ministru de pe Internet 
- OMECTS 6555 / 2012 privind exami-
narea stării de sănătate a preşcolarilor 
şi elevilor şi acordarea asistenţei medi-
cale gratuite 
- OMECTS 6370 / 2012 privind 
degrevarea directorilor din grădiniţe 
- OMECTS 6211 / 2012 privind 
metodologia şi criteriile pentru acor-
darea  gradaţiei de merit 
- OMECTS 6193 / 2012 privind 
metodologia examenului naţional de 
definitivare în învăţământ 
- OMECTS 6239 / 2012 privind 
metodologia-cadru de mobilitate a per-
sonalului didactic din învăţământul 
preuniversitar în anul 2013-2014 

Aceste documente se pot lectura pe 
siteul nostru activând butonul Legisla-
ţie / Reglementări MECTS. 
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