
INFORMARE 01 AUGUST 2022 

Pe foarte scurt 

 

În perioada 25 - 27 iulie 2022, am participat la FSE ,,Spiru Haret", unde într-un cadru restrans s-a 

desfășurat o noua runda de dezbateri bazata pe centralizarea si analizarea sutelor de propuneri, 

multe contradictorii, venite din teritoriu pe marginea Proiectului Legii Invatamantului Preuniversitar 

Romania Educata. Punctual am avut delegati de la CMBRAE, inv. special si Palatul National al Copiilor 

Bucuresti. 

 

ASTAZI S-AU CONTURAT URMATOARELE: 

 

   IV Teme principale  

 

   1.INVATAMANTUL SPECIAL 

Sustinerea functionarii unitatilor de invatamant special in forma actuala.  

Fundamentare: a. inexistența spațiilor fizice necesare pentru crearea „cabinetelor de asistență 

psihopedagogică”, precum și a unei „camere resursă pentru educația specială” 

b. numărul redus al specialiștilor de la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, normați la 

nivelul „cabinetelor de asistență psihopedagogică” și al „camerelor-resursă pentru educație specială” 

 

▪️  „UNESCO 2020 ,,dreptul la educație pentru copiii cu dizabilități din România nu este respectat”. Un 

principiu european, dar in absența unor măsuri practice, nu teoretice de incluziune,  va conduce mai 

degrabă la o educație segregată, la o discriminare negativa a dreptului copiilor cu dizabilități 

 

   2. PALATE SI CLUBURI 

S-au centralizat 2 propuneri: 

a. Continuarea activitatii in forma actuala, dpdv al resursei umane si a patrimoniului. 

b. Resursa umana sa ramana obligatoriu titulara a sistemului national de invatamant cu toate 

drepturile, iar patrimoniul in subordinea entitatii dorite de minister.  

- Motivele prezentate au fost mai mult decat conludente, in conditiile in care pe 28 februarie 2022, 

Ministerul Educației a comunicat faptul că nu-și poate asuma procesul de descentralizare privind 

palatele, cluburile copiilor și cluburile sportive școlare.  

- Reorganizarea acestor unitati atat de indragite de copii se vor volatiliza precum taberele scolare sau 

casele de tineret, descentralizate imediat dupa 1989.  



- Resursa umana este mai mult decat calificata pentru activitati extrascolare, iar prin forțarea 

personalului didactic de a renunța la locul de muncă din cadrul palatelor / cluburilor/ ccs-urilor 

pentru a rămâne în continuare cadre didactice intra cumva sub incidenta unor principii de 

constitutionalitate, dreptul la munca si egalitatea în drepturi între cetățeni. 

 

   3. CJRAE 

a. Incadrarea personalului auxiliar in cadrul departamentul de specialitate din DJIP sau ANISAC 

teritorial 

b. Introducerea titulaturii de  ,,profesor consilier". 

c. Eliminarea prevederilor privind cercetarea disciplinara ce implica consilierul scolar  

d. Prevederile din proiect in ceea ce priveste studiile/specializarile sa se aplice pe viitor, nu retroactiv 

e. Crearea in cadrul departamentului din DJIP a doua subdepartamente CJAP si SEOSP 

f. Norma in cadrul postului: 14 ore consiliere si 4 de predare cu exceptia profesorului logoped 

 

   4. FILIERA PROFESIONALA 

a. Intrarea sub incidenta prevederii art 27(4) 

inclusiv a unit.de inv.liceal profesional (numărul de clase pe nivel în filiera asumată trebuie să 

constituite minim 2/3 clase din filiera de baza) 

b. Introducerea formei de invatamant seral 

c. Continuarea studiilor dupa anul 3, clasa a XI-a, fara aprobare din partea vreunei entitati, ci doar 

prin vointa elevului 

 

Am prezentat atat pozitia unitatilor cu filiera tehnologica ce au in plan si clase vocationale, cat si 

situatia liceelor cu filiera tehnologica si teoretica. Propunerea a fost mai mult decat acceptata, spre a 

fi inaintata ministerului, in caz contrar creandu-se o grava segregare si o discriminare negativa. 

Forma actuala, tehnologic - vocational si tehnologic - teoretic, vorbeste de o mare traditie in unele 

licee, iar in altele aceasta forma a fost impusa. Cand tot reiteram autonomia scolara, economia de 

piata, dar si de descentralizarea nu pot interveni astfel de masuri. 

Unitatile de invatamant cu filiera tehnologica au investit si au dezvoltat din toate pdv unitatea pentru 

cele 2 filiere, existand deopotriva solicitari pt.functionarea respectivelor clase. 

 

    Teme secundare: 

 

   1. Eliminarea obligativitatii perfectionarii didactice cu 5 ani anterior implinirii varstei standard de 

pensionare 



 

   2. Degrevarea totala sau partiala de norma didactica de predare a personalului de conducere sa se 

realizeze prin optiunea persoanei 

 

   3. Reintroducerea prevederii privind reducerea normei didactice de predare cu 2 ore in conditiile 

actuale 

 

   4. Transformarea personalului nedidactic in personal administrativ si cuprinderea acestuia in grila 

de salarizare a viitoarei legi la capitolul invatamant 

 

   5. Majorarea zilelor de CO ale personalului de conducere conf. Codului muncii, dar si 

suplimentarea zilelor de CO corespunzator orelor de predare. 

 

   6. Introducerea unui spor salarial intre 5 -15% la clasele unde exista copii cu CES 

 

   7. Decontarea cheltuielilor cu naveta sa revina in subordinea ministerului, precum si cuprinderea 

personalului nedidactic. 

 

   Majorarea substantiala a burselor elevilor la filiera profesionala precum si o finantare superioara 

la aceasta filiera pentru dotarea laboratoarelor si a atelierelor scolare. 

 

   Propunerile, incadrate pe articole si definitivate din pdv metodologic, juridic, se vor sustine in fata 

reprezentantilor ministerului, iar ulterior proiectul, cu asumarea totala sau partiala a propunerilor 

noastre, va intra in sedinta de Guvern de la sfarsitul lunii august spre validare si inaintare 

Parlamentului.  

 

   Desi documentul ce va fi inaintat cuprinde modificari de substanta, avem speranta ca acestea vor 

fi acceptate avand in vedere faptul ca acum exista o disponibilitate, speram si flexibilitate, a 

decidentilor la purtarea unui dialog si mizam pe un dialog real. Un contraexemplu il reprezinta 

actuala L1/2011 care nu a suportat nicio dezbatere, nu s-a reusit atunci nicio intermediere, legea 

fiind trecuta prin asumare, fara nicio intalnire a ministerului cu reprezentantii sindicali. Ar fi 

regretabila si impardonabila o repetare a procesului din 2011. 

 

   De mentionat ar fi faptul ca s-a reusit: 

a. Mentinerea titulaturii in sistem 



b. Mentinerea nr.de zile de CO 

c. Mentinerea normei didactice de predare 

d. Pastrarea actualei forme arhitecturale privind ciclurile de invatamant, 5 - 4 - 4 si nu 6 - 3 - 3 sau 5 - 

4 - 3. 

e. Neinserarea in cuprinsul proiectului a altei forme de evaluare a personalului didactic 

f. Inserarea pt. prima data a nivelului minim de salarizare, plecand de la un debutant ce va fi incadrat 

cu salariul mediu pe economie, urmand ca noua lege a salarizarii sa coreleze toate celelalte niveluri 

de salarizare. Desi avem experiente negative a unor prevederi de natura financiara, inexistenta unei 

astfel de mentiuni nu ne oferea vreun orizont favorabil in domeniul salarizarii in viitoarea lege 

specifica. 

 

PS  

   Draftului noii legi reprezinta exponentul proiectului ROMANIA EDUCATA, proiect la care au 

contribuit, pe langa societatea civila, chiar si reprezentanti ai profesorilor, specialisti, de la nivel 

national, fara vreo legatura cu pozitia sindicatului, care au venit cu idei si propuneri sustinand forma 

expusa prin tot felul de iesiri publice, workshop-uri, inscrisuri, sesiuni de lucru. Deci oponenta este 

foarte mare. 

 

   În intervalul 13 iulie - 24 august 2022 se va desfasura:  

Consultare publică Proiectele de legi ale educației - „România Educată”, iar proounerile se vor trimite 

pe adresa:  e-mail consultare.legieducatie@edu.gov.ro, 

Este foarte important sa ajunga cat mai multe propuneri si la aceasta adresa. 

 

https://www.edu.ro/proiecte_legi_educatie_2022_consultare_publica 

 

Toate cele bune va doresc si o luna august plina de bucurii si sanatate! 

 

PREȘEDINTE SI SPIRU HARET DOLJ 

Prof. Nicușor COTESCU 


