
INFORMARE 21 iulie 2022 

 

Ieri, 20 iulie 2022, a avut loc la FSE ,,Spiru Haret" o dezbatere bazata pe analize, raspunsuri si 

propuneri avand ca obiect Proiectul Legii Invatamantului Preuniversitar Romania Educata.  

La intalnire au fost prezenti si Secretarii de Stat, domnul Sorin Ion si  

domnul Florian Lixandru. 

Pe parcursul a 6 ore s-au ridicat diverse subiecte majore, aducand totodata in atentie si solicitarile 

colegilor nostri care au inaintat un pdv pe marginea proiectului de lege. 

 

   1.INVATAMANTUL SPECIAL 

a. S-a statuat faptul ca unitatile de invatamant special nu se vor desfiinta.  

b. Problema principala care a ramas in dreptul acestor unitati, si nu numai, o reprezinta faptul ca 

unit. de înv.special se vor adresa cazurilor de sprijin special de nivel 5. Personalul de specialitate va 

functiona si in unit.de inv.special si in unit.de masa. (vom veni cu propuneri privind clarificarea 

nivelului de absorbtie a copiilor in inv.de masa, proiectul punand accent pe incluziune, subiect mai 

vechi, dorindu-se integrarea acestor copii) 

 

   2. PALATE SI CLUBURI 

a. S-au centralizat 3 propuneri ale colegilor din tara privind patrimoniul; descentralizat in subordinea 

CL, CJ sau MEd.  

b. Indiferent de formula agreata de minister privind patrimoniul, am transmis faptul ca resursa 

umana trebuie sa ramana obligatoriu titulara a sistemului national de invatamant cu toate drepturile.  

Nu acceptam alta propunere, iar varianta cu 10 ani nu reprezinta nicio solutie. 

 

   3. CJRAE 

a. In conditiile in care institutia va functiona ca departament in cadrul DJIP, iar colegii vor reveni si vor 

fi angajati de UÎ, pt.a nu fi interpretari, am dorit sa se accentueze faptul ca toti colegii urmeaza sa fie 

incadrati cu toate drepturile statutare actuale.  

b. Reintroducerea titulaturii de profesor consilier. 

c. eliminarea prevederilor privind cercetarea disciplinara ce implica consilierul scolar (se va revizui 

intreg capitolul privind cercetarea) 

d. eliminarea prevederii privind completarea studiilor in 5 ani, cei cu stiinte sociale fiind vizati 

(dorindu-se o profesionalizare a departamentului pe partea de psihopedagogie/psihologie, 

propunerea va fi de a se introduce aceste schimbari pt.cei nou intrati in sistem). 

 



   4. FILIERA PROFESIONALA 

a. Inserarea in toate articolele legii a functionarii unitatilor cu 2 filiere, identic cu vocational si 

teoretic (s-a discutat mult pe tema revitalizarii invatamantul profesional prin identificarea de unitati 

doar cu aceasta filiera pt.ca vor fi alocate sume importante de bani, iar pe de alta parte se doreste o 

schimbare de paradigma fata de discreditarea severa a invatamantului profesional in societatea 

romaneasca, parintii si elevii nedorind sa urmeze cu prioritate aceasta forma de invatamant) 

b. introducerea formei de invatamant seral, aceasta nemaifiind cuprinsa ca forma de invatamant. 

 

   5. FINANTAREA 

Cresterea finantarii/elev si aplicarea reala a finantarii/formatiune de studiu la unitati cu efective 

reduse. 

 

   6. NORMAREA clara a personalului auxiliar si nedidactic 

 

   7. Importanta cadrului didactic. Am dorit mentionarea importantei personalului didactic in 

procesul de educatie, in societate legea nefacand nicio trimitere la cadrul didactic. 

 

   8. Dialogul social. Mentionarea in lege a accentului pe dialog social cu federatiile reprezentative. 

 

   In urma intalnirii, s-au centralizat toate propunerile. Din pacate sunt si propuneri contradictorii din 

partea colegilor, chiar din acelasi judet, ce vor face ca forma finala  a documentului catre minister sa 

fie foarte grea.  

Au existat propuneri din partea colegilor, spre exemplu, si in dreptul capitolului privind evaluarea 

cadrelor didactice, in sensul in care se propune ca personalul didactic de predare sa fie evaluat anual 

prin tot felul de testari, chiar limitarea sau suspendarea contractului care ar urma sa se faca intr-un 

mod mult mai simplu etc. 

 

   S-a stabilit un nou lung program de lucru. In perioada 25 - 27 iulie un grup restrans de lucru din 6 

colegi, din care voi face parte, va fi prezent la federatie pentru definitivarea propunerilor, precum si 

incadrarea acestora intr-o forma clara din pdv juridic. 

Documentul final privind subiectele ridicate va fi sustinut in fata ministrului Educatiei. La sfarsitul 

lunii august va intra in Guvern, iar in septembrie in Parlament. 

 

   Vom face tot ceea ce depinde de noi pt.a transpune in proiect solicitarile colegilor nostri, dar 

trebuie sa constientizam ca decizia finala apartine ministerului. 



Avem speranta intr-o deschidere si intelegere a ministerului, a decidentilor politici referitoare la 

propunerile noastre, avand in vedere faptul ca actuala L1/2011 nu a suportat nicio dezbatere, nu s-a 

reusit atunci nicio intermediere, dezbatere legea fiind trecuta prin asumare, fara nicio intalnire a 

ministerului cu reprezentantii sindicali. 

  De mentionat ar fi faptul ca s-a reusit: 

a. mentinerea titulaturii in sistem, un subiect pe care societatea civila l-ar fi dorit transat, in sensul

detitularizarii, precum si pastrarea metodologiei miscarii de personal.

b. mentinerea nr.de zile de CO, intentia fiind de reducere. Vom propune majorarea nr.de zile de CO la

directori atat prin lege sau prin CCM sub prevederea de suplimentare cu 5-10 zile.

c. mentinerea normei didactice, intentia fiind ca aceasta sa fie majorata intre 2-4 ore. In dreptul

normei didactice vom interveni cu propunerea de mentinere a reducerii cu 2 ore pentru colegii cu o

vechime de peste 25 de ani, grad I.

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

cu salariul mediu pe economie. Am insistat cu speranta ca aceasta prevedere va fi aplicata, fiind fara

nicio acoperire daca aceasta importanta prevedere nu era cuprinsa.

Toate cele bune si va doresc zile frumoase in continuare! 

PREȘEDINTE S.I. SPIRU HARET DOLJ
Prof. Nicușor COTESCU


