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Trãim într-o erã a infor-
maþiei. Cantitatea enormã de 
informaþie pe care o avem la 
dispoziþie reuºeºte însã, din 
ce în ce mai mult, sã oculteze 
acele informaþii care se do-
vedesc cu adevãrat relevante 
pentru o anumitã situaþie. Cu 
alte cuvinte, este greu sã pui 
în evidenþã picãturile dacã ele 
sunt parte a mãrii.

Cu o astfel de situaþie se 
confruntã ºi învãþãmântul ro-
mânesc, fiind vorba, în primul 
rând, de normele juridice 
care îi reglementeazã activi-
tatea. În faþa unei avalanºe de 
acte, de propuneri legislative, 
de modificãri etc., cu greu se 
mai pot identifica informaþiile 
cãrora meritã sã le dãm 
atenþie. De altfel, experienþa 
ultimilor ani, plini de diferite 
procese pentru acordarea 
unor drepturi prevãzute de 
diverse acte legislative, dar, 
pe de o parte, date voit uitãrii, 
iar, pe de altã parte, greu de 
scos la luminã, este ilustrativã 
în acest sens.

Mai mult, deºi epoca în 
care trãim este numitã, cu 
multã emfazã, drept una a 
“comunicãrii”, circulaþia in-
formaþiei, cel puþin în cadrul 
sistemului de învãþãmânt 
este deosebit de anevoioasã, 
mai ales simplii salariaþi fiind 
privaþi de informaþiile care le-
ar permite deþinerea unei 
perspective adecvate asupra 
sistemului ºi asupra propriei 
situaþii în cadrul acestuia.

Pornind de la aceste mo-
tivaþii ºi de la “reproºurile” 
aduse adesea sindicatelor în 
ceea ce priveºte activitatea 
desfãºuratã, s-a considerat cã 
editarea unui buletin infor-
mativ care sã aducã mai 
aproape informaþia ar putea 
contribui la un proces mai efi-
cient de comunicare. Rãmâne 
însã ca dumneavoastrã sã 
decideþi efectiv, fiind deschiºi 
sugestiilor, propunerilor, criti-
cilor etc. care consideraþi cã 
trebuie sã ni le aduceþi la 
cunoºtinþã.

Pentru domeniul bibliotecilor din 
Spor pentru bibliotecari

România existã o lege specialã, Legea bibliotecilor nr. 334/2002, 
modificatã prin legea nr. 593/2004, care reglementeazã activitatea 
tuturor tipurilor de biblioteci. Unul dintre articole... - p. 4

Starea de fapt: A fost emis 
OMECT nr. 1867/31.08 
2007, relativ la organizarea 
ºi desfãºurarea tezelor cu 
subiect unic pentru clasele a 
VII-a ºi a VIII-a, în anul 
ºcolar 2007-2008.
Punct de vedere: Apariþia 
acestui ordin a declanºat o 
vastã dezbatere legatã de 
modalitãþile de admitere în 
liceu. Problema nu se leagã 
însã atât de eliminarea 
testelor naþionale drept 
modalitate de admitere în 
clasa a IX-a, ci de neco-
relarea cu proiectele legilor 
fundamentale pentru învã-
þãmânt. Un învãþãmânt 
liceal începând cu clasa a X-
a pune problema admiterii 
în aceastã clasã, desfã-
ºuratã, cel mai probabil, sub 
forma admiterii. Intro-
ducerea tezelor cu subiect 
unic nu este decât o modi-
ficare menitã sã mai bul-
verseze o vreme un sistem 
oricum bulversat de “va-
lurile” nesfârºite de re-
forme. Soluþia cea mai 
rezonabilã este eliminarea, 
acum, atât a testelor na-
þionale cât ºi a proiectatelor 
teze cu subiect unic ºi 
intrarea în liceu în baza unui 
concurs de admitere.

Starea de fapt: Doar 54% 
din unitãþile de învãþãmânt 
au obþinut autorizaþie sani-
tarã de functionare, dar ºi 
din acestea 17% au doar 
aviz provizoriu, a anunþat, 
ieri, ministrul Cristian 
Adomniþei, la videocon-
ferinþa cu prefecþii privind 
utilizarea celor 1,5 miliarde 
lei destinaþi refacerii infra-
structurii din învãþãmânt. 
Pe de altã parte, 34% dintre 
ºcolile, grãdiniþele, inter-
natele sau cantinele din þarã 
nici nu au cerut o astfel de 
autorizaþie, pentru a putea 
funcþiona. (Ziua, 31.08. 
2007)
Punct de vedere: Situaþia, 

Un traseu precum orice traseu din România: 
plin de gropi...

Dacã v-aþi gândit la altceva, v-aþi înºelat... nu este vorba, nu poate fi 
vorba decât despre negocierile privind cele douã ”mari” proiecte ale 
minsterului care ne pãstoreºte: Legea Învâþãmântului Preuniversitar ºi 
Statutul Personalului Didactic... - p. 2

Pregãtiri pentru Ziua educatorului
Devenitã deja o 

tradiþie în învãþãmântul hunedorean, sãrbãtorirea, la 5 octombrie, a Zilei 
educatorului, solicitã, ºi în acest an, sã i se acorde atenþia cuvenitã. Astfel, 
S.I.P. Judeþul Hunedoara, împreunã cu sindicatele afiliate au decis 
întreprinderea unor acþiuni mai ample decât cele din anii precedenþi, în 
sensul evidenþierii nete a acestei zile, dar ºi în acela al sporirii prestigiului 
statutului de cadru didactic.

În spiritul acestor decizii, aniversarea Zilei Educatorului va fi precedatã 
de o Sãptãmânã a Educaþiei, în cadrul cãreia se vor desfãºura activitãþi 
precum: sesiuni de comunicãri ºtiinþifice, dezbateri publice, competiþii 
sportive, caravane sindicale, spectacole, vernisaje etc.

În prezent sunt puse la punct ultimele detalii în acest sens, urmând ca 
zilele urmãtoare programul detaliat al tuturor acestor manifestãri sã fie 
fãcut public.

În data de 15.05. 
Spor pentru condiþii vãtãmãtoare

2007, Inspectoratul ªcolar al Judeþului Hunedoara emitea nota nr. 3272, 
relativã la identificarea ºi evaluarea riscurilor profesionale de la locurile de 
muncã din învãþãmânt... - p. 4

site web: 
e-mail: 
forum:  

www.siphd.ro
sip@siphd.ro
www.siphd.ro/phpBB2/

Creºteri salariale
Dupã cum se ºtie, a apãrut Legea nr. 

220/2007 pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/2007 privind 
creºterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic... - 
p. 4

TEZELE CU SUBIECT UNIC

AUTORIZAÞIILE SANITARE
DE FUNCÞIONARE



COMUNICAT DE PRESÃ

Federaþia Sindicatelor din Învãþãmânt 
„Spiru Haret” îºi exprimã revolta faþã de 
modul în care Ministerul Educaþiei, Cercetãrii 
ºi Tineretului înþelege sã aplice regulile 
dialogului social. Astfel, dupã ce am trimis în 
repetate rânduri propuneri pentru Legea 
învãþãmântului ºi Statutul personalului din 
învãþãmânt ºi am solicitat începerea 
negocierilor pe marginea pachetului legislativ 
pentru educaþie, am primit invitaþia de a-l 
dezbate în 3 zile. 

Ne întrebãm firesc, cum este posibil sã 
dezbatem integral legile fundamentale ale 
învãþãmântului în numai trei zile? Numai 
pentru a raporta la 1 septembrie cã am 
încheiat discuþiile pe pachetul legislativ?

Trecând peste aceste aspecte, Federaþia 
Sindicatelor din Învãþãmânt „Spiru Haret” 
constatã cã Ministerul Educaþiei aplicã, la 
nesfârºit, aceeaºi tacticã incorectã faþã de 
partenerii de dialog social. La douã zile dupã 
ce transmitem din nou zeci de pagini de 
propuneri pentru cele douã legi fundamentale 
ale învãþãmântului, în zilele de 14 ºi 16 august 
primim noile proiecte ale ministerului, pentru 
care se solicitã observaþii pânã luni, 20 august 
2007.

Un traseu precum orice traseu din România: plin de gropi...

Oare ministerul nu a învãþat nimic din 
greºelile trecutului? Nu ºtie cã avem nevoie 
de acte normative bine fundamentate ºi 
elaborate corespunzãtor pentru a nu fi 
nevoiþi sã îndreptãm ulterior erorile prin alte 
legi, ordonanþe ºi ordonanþe de urgenþã? Ce 
fel de lege este aceea care se negociazã, la 
nivel de experþi, într-o singurã zi? Sau poate 
chiar aceasta este intenþia: legi susceptibile 
de modificãri continue, instabilitate în sistem 
ºi subminarea rolului partenerului social.

Federaþia „Spiru Haret” nu este însã 
dispusã sã accepte aceastã atitudine 
incalificabilã a ministerului. Dacã domnul 
Cristian Mihai Adomniþei, ca ministru al 
educaþiei, nu va lua mãsuri pentru a asigura 
promovarea unor acte normative cu adevãrat 
folositoare sistemului de învãþãmânt, credem 
cã negocierile sunt sortite eºecului, pentru cã 
nu suntem dispuºi sã facem compromisuri 
numai de dragul finalizãrii legilor educaþiei în 
termenul de trei zile stabilit de minister, în 
detrimentul drepturilor ºi intereselor elevilor 
ºi angajaþilor din învãþãmânt. • Bucureºti, 17 
August 2007 • Preºedinte executiv, Prof. 
Marius Ovidiu Nistor

Daca v-ati gândit la altceva, v-ati înselat... nu este vorba, nu poate fi vorba decât despre 
negocierile privind cele doua ”mari” proiecte ale minsterului care ne pastoreste: Legea 
Învâtamântului Preuniversitar si Statutul Personalului Didactic. Astfel, dupa ce se parea ca 
negocierea acestor proiecte legislative a intrat pe un fagas normal, Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului, motivat, probabil, de schimbarea titulaturii, a gasit de cuviinta sa 
înainteze, peste noapte, alte proiecte, în plus solicitând o analiza care se poate aprecia doar ca 
superficiala - având în vedere timpul pus la dispozitie - din partea partenerilor sociali. 
Modalitatea în care MECT întelege sa poarte dialogul social nu a putut ramâne fara raspuns...

probabil, nu se va schimba 
fundamental pânã la înce-
putul anului ºcolar, din acest 
punct de vedere starea 
materialã a învãþãmântului 
românesc fiind compa-
rabilã cu cea din anii 
precedenþi. În pofida fon-
durilor alocate, acestea sunt 
întotdeauna insuficiente în 
raport cu nevoile existente. 
În plus, ca întotdeauna, cu 
greu se pote vorbi despre o 
logicã în alocarea banilor, 
fondurile primite permi-
þând, faþã de anii precedenþi, 
cel mult cârpeli mai extinse.

Ulterior, în a doua jumatate a lunii august, au fost demarate negocieri efective, mai ales 
relativ la punctele sensibile pentru personalul din învatamânt: titularizarea, structura 
învatamântului, drepturile salariale si de alta natura etc. Va oferim, mai jos, formularile pe care 
le aveau articolele relative la punctele precizate la începutul lunii septembrie...

Legea Învãþãmântului ªcolar

Art.15. (1) Învãþãmântul ºcolar este organizat pe 
niveluri, tipuri ºi forme care asigurã dobândirea ºi 
dezvoltarea  competenþelor cheie ºi pro-
fesionalizarea progresivã în conformitate cu 
dezvoltãrile în domeniu.
(2) Sistemul de învãþãmânt ºcolar cuprinde 
urmãtoarele niveluri:

1. educaþia timpurie: a) educaþia ante-
preºcolarã (0 – 3 ani); b) învãþãmântul preºcolar, 
care cuprinde grupa micã, grupa mijlocie, grupa 
mare (3 - 6 ani);

2. învãþãmântul primar – 5 clase structurate în: 
a) clasa pregãtitoare; b) clasele I - IV.

 

3. învãþãmântul secundar care cuprinde:  a) 
învãþãmânt secundar inferior – gimnaziu – care 
cuprinde 5 clase, respectiv clasele V – IX; b) 
învãþãmânt secundar superior – liceu – care 
cuprinde 3-4 clase,  respectiv clasele X-XII/XIII. 

4. învãþãmântul terþiar non-universitar, care 
cuprinde învãþãmântul postliceal cu 1 – 3 clase.
(3) Învãþãmântul preºcolar, primar ºi secundar 
inferior constituie învãþãmântul obligatoriu.
(4) Învãþãmântul liceal filiera tehnologicã ºi 
învãþãmântul terþiar non-universitar constituie 
învãþãmântul profesional ºi tehnic. 
(5) Formele de organizare ale învãþãmântului 
ºcolar sunt: învãþãmânt de zi, seral, cu frecvenþã 
redusã ºi învãþãmânt la distanþã.

Starea de fapt: Prin pre-
vederile Legii nr. 315/2006 ºi 
HG nr. 453/16.05.2007 ca-
drele didactice titulare ºi/sau 
suplinitoare calificate, înca-
drate în învãþãmântul pre-
universitar, care sunt în acti-
vitate, beneficiazã, de un aju-
tor financiar  pentru achiziþi-
onarea de cãrþi sau de 
programe educaþionale pe 
suport  electronic.
Punct de vedere: Acest 
ajutor financiar, de altfel mic 
dacã este sã ne raportãm la 
preþurile cãrþilor, este aºtep-
tat cu multã nerãbdare de toþi 
cei îndreptãþiþi sã beneficieze 
de el. Promis demult, întâr-
zie sã fie alocat, deºi perioa-
da de timp prevãzutã de lege 
s-a încheiat (45 de zile de la 
emiterea normelor, adicã 15 
august). O notã sositã în ºcoli 
în ultima decadã a lunii 
august solicita acestora 
deschiderea conturilor în 
care aceºti bani sã fie viraþi. 
Deºi local aceste conturi au 
fost deschise, lucrurile se 
tãrãgãneazã, de aceastã datã, 
se zvoneºte, din cauza unor 
probleme cu conturile la 
nivel naþional. Se considerã 
probabil, în anumite sfere, cã 
oricum vacanþa de varã a 
trecut, aºa încât, odatã cu 
începerea anului ºcolar, 
timpul lecturii a trecut. 
Totuºi, spre informarea celor 
au capacitatea de decizie, 
cadrele didactice citesc ºi în 
restul timpului, atunci când 
au ce ºi nu doar privesc cu 
jind spre rafturile librãriilor.

Starea de fapt: “Men-
tinerea actualului sistem de 
învãþãmânt din România 
pune în pericol compe-

(6) Învãþãmântul obligatoriu se organizeazã în 
forma de zi. În mod excepþional, pentru  
persoanele care au depãºit cu mai mult de 2 ani 
vârsta clasei, învãþãmântul obligatoriu se poate 
organiza ºi în alte forme de învãþãmânt, pe baza 
unei metodologii specifice, elaborate de 
Ministerul Educaþiei.
(7) Ministerul Educaþiei poate aproba organizarea 
de cursuri de tip „A doua ºansã”, atât pentru 
învãþãmântul primar cât ºi pentru cel gimnazial, 
conform unor metodologii specifice.
Art. 16. (1) Învãþãmântul ºcolar se desfãºoarã în 
urmãtoarele tipuri de unitãþi de învãþãmânt: a) 
creºã; b) grãdiniþã; c) ºcoalã primarã; d) gimnaziu; 
e) liceu/colegiu; f) ºcoalã postlicealã. (...)

Statutul Personalului Didactic

Art. 15. (1) Personalul didactic de predare ºi de 
cercetare-inovare beneficiazã de concediu de 
odihnã aferent anului ºcolar/universitar în 
perioada vacantelor, cu o duratã de 62 de zile 
lucrãtoare. În cazuri bine justificate, conducerea 
unitãþii sau a instituþiei de învãþãmânt poate 
întrerupe, prin solicitare scrisã, concediul de 
odihnã, persoanele în  cauzã urmând a-ºi efectua 
concediul de odihnã restant în acelaºi an 
ºcolar/universitar sau în anul ºcolar/universitar 
urmãtor.
(2)  personalul didactic auxiliar beneficiazã de un 
concediu anual de odihnã, în perioada vacantelor 
ºcolare sau universitare, de 30 de zile lucrãtoare;
(3) neefectuarea concediului anual dã dreptul la 
efectuarea concediului restant în vacanþele anului 
ºcolar/universitar urmãtor;
(4) concediul de odihnã, neefectuat din motive 
obiective, în condiþiile alineatului precedent, va fi 
compensat în bani. 
Art. 18. (1) Cadrele didactice titulare care 
funcþioneazã în mediul rural ºi îºi stabilesc 
domiciliul în localitatea respectivã beneficiazã, la 
cerere, de 0,1 – 1 ha, teren în folosinþã. 
Administraþia publicã localã le asigurã acestora 
atât terenul cât ºi locuinþã, din fondul locativ 
disponibil sau se obligã la decontul lunar al chiriei, 
a cãrei contravaloare nu poate depãºi pe cea a 
navetei. Acestora li se asigurã locuinþã de cãtre 
administraþia locala pentru perioada de timp cât 
lucreazã în acea localitate.
(2) Personalul didactic de predare din 
învãþãmântul preuniversitar care nu are domiciliul 
sau reºedinþa în localitatea în care îºi desfãºoarã 
activitatea, beneficiazã de decontarea cheltuielilor 
de transport, conform legii.
Art. 20. bis [propunere a sindicatelor, neacceptatã 
încã] 
Personalul didactic beneficiazã ºi de urmãtoarele 
drepturi:
a. - o primã de vacanþã, acordatã anual, în 

cuantumul salariului de bazã din luna anterioarã 
plecãrii în concediul de odihnã. 

b.- un premiu anual în cuantum de un salariu 
mediu lunar de bazã;

c. -  tichete de masã;
d.- ajutor de naºtere în valoare de un salariu de 

bazã;
e. - primã de instalare în curs de 5 ani, o singurã 

datã, în cuantum de 3 salarii de bazã. În cazul 
plecãrii din sistem în urmãtorii 5 ani, se restituie 
întreaga sumã;

f. - primã de pensionare – 2 salarii de bazã;
g.- reducere de 50% din valoarea biletelor la 

filme, concerte, spectacol de teatru organizate 
de instituþii publice;

h.- ajutor anual pentru cãrþi ºi materiale didactice 
în valoare de 100 de euro.

Art. 29. (1) Personalul didactic de predare se 
clasificã în personal didactic stagiar ºi definitiv, 
iar cel definitiv poate fi asociat sau titular, dupã 
cum urmeazã:
a) personal didactic de predare titular. Personalul 

didactic de predare titular este personalul 
didactic de predare angajat, cu contract 
individual de muncã pe perioadã nede-
terminatã, în urma concursului de titularizare 
organizat la nivelul ºcolii.

b)personal didactic de predare asociat. Personal 
didactic asociat este personalul didactic de 
predare angajat, cu contract individual de 
muncã pe perioadã determinatã, în urma 
promovãrii concursului de selecþie organizat la 
nivelul ºcolii/direcþiei judeþene.

(2) Personalul didactic de predare este: 
a)personal didactic de predare stagiar este 

personalul didactic de predare angajat, dupã 
absolvirea formãrii iniþiale, care îºi desfãºoarã 
stagiatura sub îndrumarea ºi asistenþa unui 
profesor mentor.

b)personal didactic de predare definitiv este 
personal didactic de predare care a terminat 
stagiatura ºi a obþinut definitivarea în 
învãþãmânt.

Art. 44. Activitatea  didactica de predare  se 
stabileºte dupã cum urmeazã:

(1) Pentru personalul didactic
a)pentru educaþia timpurie: activitatea 

corespunzãtoare pentru o grupã cu program 
normal.

b)pentru învãþãtori-institutori: activitatea 
corespunzãtoare unei clase de elevi sau 
pentru clase simultane;

c)pentru profesori: 18 ore pe sãptãmânã;
d)pentru instructori de practicã: 24 de ore pe 

sãptãmânã;
e) pentru profesori ºi instructori de practicã din 

unitãþile cu activitãþi extraºcolare: 24 de ore 
pe sãptãmânã;

f) pentru învãþãmântul special:
- 16 ore pe sãptãmânã - pentru învãþãtorul, 
profesorul cu sarcini de predare, profesor 
preparator (nevãzãtor) precum ºi profesorul 
pentru terapii specifice
- 20 ore pe sãptãmânã - învãþãtorul-educator, 
institutorul-educator, profesorul-educator, 
profesorul preparator;

g)16 ore pe sãptãmânã pentru personalul 
didactic din învãþãmântul special integrat, 
pentru cel din centrele logopedice 
interºcolare, precum ºi din centrele sau 
cabinetele de asistenta psihopedagogicã 
pentru personalul didactic itinerant, pentru 
personalul didactic din centrele ºcolare 
pentru educaþie incluziva (cu excepþia 
învãþãtorului ºi a profesorului-educator). (...)

(4) Învãþãtorii/institutorii care predau în 
învãþãmântul primar în clasele cu predare în 
limbile minoritãþilor naþionale au aceeaºi 
activitate didactica de predare care este prevãzutã 
în planurile de învãþãmânt pentru clasele cu 
limba de predare romana. Pentru orele efectuate 
în plus, aceºtia sunt remuneraþi prin plata cu ora.

 

titivitatea si prosperitatea tãrii. 
Acest sistem are patru mari 
probleme: este ineficient, nere-
levant, inechitabil si de slaba ca-
litate. El produce insuficienta cer-
cetare si inovare si nu este capabil 
sa promoveze o Românie mo-
derna. Restructurarea lui este 
necesara si urgenta, daca nu vrem 
sa devenim o colonie tehnologica, 
o tara cu oameni saraci si fara 
sperante. La problemele intrinseci 
ale sistemului de învaþãmânt se 
adauga un fenomen extern, cu 
mari consecinte pentru educatie: 
declinul demografic.” (Raportul 
Comisiei Prezidenþiale pentru 
analiza ºi elaborarea politicilor 
din domeniile educaþiei ºi 
cercetãrii)
Soluþii propuse:
- învãþãmânt gratuit – 13 ani;
- învãþãmânt obligatoriu – 10 ani, 
vârsta obligatorie de ºcolarizare – 
16 ani;
- standarde naþionale riguroase ºi 
autonomie a liceelor în stabilirea 
numãrului de locuri ºi a proce-
durilor de admitere; finanþarea 
urmeazã elevul; 
- evaluarea continuã cu douã eta-
pe de diagnostic pentru sistem: la 
finalul ciclului primar ºi la ieºirea 
din învãþãmântul obligatoriu;
- educaþia timpurie (0-6/7 ani) 
devine bun public, statul 
acoperind toate costurile legate 
de aceasta (creºe, grãdiniþe); 
crearea unui minister sau a unei 
agenþii care sã implementeze 
programele de educaþie timpurie; 
creºele vor avea o misiune 
educativã ºi nu doar de protecþie 
ºi sãnãtate, ca pânã acum;
- programe de educare a pã-
rinþilor ºi de pregãtire – nivel 
universitar – a personalului 
didactic pentru copiii de 0-3 ani;
- curriculum centrat pe compe-
tenþele necesare dezvoltãrii 
personale ºi economiei cunoaº-
terii; stabilirea competenþelor-
cheie specifice fiecãrui ciclu de 
învãþãmânt pentru realizarea 
incluziunii pe piaþa muncii 
(Comisia propune 8 astfel de 
competenþe);
- împuternicirea ºcolilor ºi a 
profesorilor de a decide asupra 
disciplinelor ºi conþinuturilor 
prin care sunt atinse com-
petenþele: curriculum naþional 
– stabileºte doar 70-80% din 
disciplinele obligatorii;
- digitalizarea curriculumului – 
pentru adaptarea prezentãrii 
obiectelor cunoaºterii la tehno-
logia secolului XXI – mult mai 
familiarã tinerilor, decât cea 
clasicã;

100 de euro

RAPORTUL COMISIEI PREZIDENÞIALE



COMUNICAT DE PRESÃ

Federaþia Sindicatelor din Învãþãmânt 
„Spiru Haret” îºi exprimã revolta faþã de 
modul în care Ministerul Educaþiei, Cercetãrii 
ºi Tineretului înþelege sã aplice regulile 
dialogului social. Astfel, dupã ce am trimis în 
repetate rânduri propuneri pentru Legea 
învãþãmântului ºi Statutul personalului din 
învãþãmânt ºi am solicitat începerea 
negocierilor pe marginea pachetului legislativ 
pentru educaþie, am primit invitaþia de a-l 
dezbate în 3 zile. 

Ne întrebãm firesc, cum este posibil sã 
dezbatem integral legile fundamentale ale 
învãþãmântului în numai trei zile? Numai 
pentru a raporta la 1 septembrie cã am 
încheiat discuþiile pe pachetul legislativ?

Trecând peste aceste aspecte, Federaþia 
Sindicatelor din Învãþãmânt „Spiru Haret” 
constatã cã Ministerul Educaþiei aplicã, la 
nesfârºit, aceeaºi tacticã incorectã faþã de 
partenerii de dialog social. La douã zile dupã 
ce transmitem din nou zeci de pagini de 
propuneri pentru cele douã legi fundamentale 
ale învãþãmântului, în zilele de 14 ºi 16 august 
primim noile proiecte ale ministerului, pentru 
care se solicitã observaþii pânã luni, 20 august 
2007.

Un traseu precum orice traseu din România: plin de gropi...

Oare ministerul nu a învãþat nimic din 
greºelile trecutului? Nu ºtie cã avem nevoie 
de acte normative bine fundamentate ºi 
elaborate corespunzãtor pentru a nu fi 
nevoiþi sã îndreptãm ulterior erorile prin alte 
legi, ordonanþe ºi ordonanþe de urgenþã? Ce 
fel de lege este aceea care se negociazã, la 
nivel de experþi, într-o singurã zi? Sau poate 
chiar aceasta este intenþia: legi susceptibile 
de modificãri continue, instabilitate în sistem 
ºi subminarea rolului partenerului social.

Federaþia „Spiru Haret” nu este însã 
dispusã sã accepte aceastã atitudine 
incalificabilã a ministerului. Dacã domnul 
Cristian Mihai Adomniþei, ca ministru al 
educaþiei, nu va lua mãsuri pentru a asigura 
promovarea unor acte normative cu adevãrat 
folositoare sistemului de învãþãmânt, credem 
cã negocierile sunt sortite eºecului, pentru cã 
nu suntem dispuºi sã facem compromisuri 
numai de dragul finalizãrii legilor educaþiei în 
termenul de trei zile stabilit de minister, în 
detrimentul drepturilor ºi intereselor elevilor 
ºi angajaþilor din învãþãmânt. • Bucureºti, 17 
August 2007 • Preºedinte executiv, Prof. 
Marius Ovidiu Nistor

Daca v-ati gândit la altceva, v-ati înselat... nu este vorba, nu poate fi vorba decât despre 
negocierile privind cele doua ”mari” proiecte ale minsterului care ne pastoreste: Legea 
Învâtamântului Preuniversitar si Statutul Personalului Didactic. Astfel, dupa ce se parea ca 
negocierea acestor proiecte legislative a intrat pe un fagas normal, Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului, motivat, probabil, de schimbarea titulaturii, a gasit de cuviinta sa 
înainteze, peste noapte, alte proiecte, în plus solicitând o analiza care se poate aprecia doar ca 
superficiala - având în vedere timpul pus la dispozitie - din partea partenerilor sociali. 
Modalitatea în care MECT întelege sa poarte dialogul social nu a putut ramâne fara raspuns...

probabil, nu se va schimba 
fundamental pânã la înce-
putul anului ºcolar, din acest 
punct de vedere starea 
materialã a învãþãmântului 
românesc fiind compa-
rabilã cu cea din anii 
precedenþi. În pofida fon-
durilor alocate, acestea sunt 
întotdeauna insuficiente în 
raport cu nevoile existente. 
În plus, ca întotdeauna, cu 
greu se pote vorbi despre o 
logicã în alocarea banilor, 
fondurile primite permi-
þând, faþã de anii precedenþi, 
cel mult cârpeli mai extinse.

Ulterior, în a doua jumatate a lunii august, au fost demarate negocieri efective, mai ales 
relativ la punctele sensibile pentru personalul din învatamânt: titularizarea, structura 
învatamântului, drepturile salariale si de alta natura etc. Va oferim, mai jos, formularile pe care 
le aveau articolele relative la punctele precizate la începutul lunii septembrie...

Legea Învãþãmântului ªcolar

Art.15. (1) Învãþãmântul ºcolar este organizat pe 
niveluri, tipuri ºi forme care asigurã dobândirea ºi 
dezvoltarea  competenþelor cheie ºi pro-
fesionalizarea progresivã în conformitate cu 
dezvoltãrile în domeniu.
(2) Sistemul de învãþãmânt ºcolar cuprinde 
urmãtoarele niveluri:

1. educaþia timpurie: a) educaþia ante-
preºcolarã (0 – 3 ani); b) învãþãmântul preºcolar, 
care cuprinde grupa micã, grupa mijlocie, grupa 
mare (3 - 6 ani);

2. învãþãmântul primar – 5 clase structurate în: 
a) clasa pregãtitoare; b) clasele I - IV.

 

3. învãþãmântul secundar care cuprinde:  a) 
învãþãmânt secundar inferior – gimnaziu – care 
cuprinde 5 clase, respectiv clasele V – IX; b) 
învãþãmânt secundar superior – liceu – care 
cuprinde 3-4 clase,  respectiv clasele X-XII/XIII. 

4. învãþãmântul terþiar non-universitar, care 
cuprinde învãþãmântul postliceal cu 1 – 3 clase.
(3) Învãþãmântul preºcolar, primar ºi secundar 
inferior constituie învãþãmântul obligatoriu.
(4) Învãþãmântul liceal filiera tehnologicã ºi 
învãþãmântul terþiar non-universitar constituie 
învãþãmântul profesional ºi tehnic. 
(5) Formele de organizare ale învãþãmântului 
ºcolar sunt: învãþãmânt de zi, seral, cu frecvenþã 
redusã ºi învãþãmânt la distanþã.

Starea de fapt: Prin pre-
vederile Legii nr. 315/2006 ºi 
HG nr. 453/16.05.2007 ca-
drele didactice titulare ºi/sau 
suplinitoare calificate, înca-
drate în învãþãmântul pre-
universitar, care sunt în acti-
vitate, beneficiazã, de un aju-
tor financiar  pentru achiziþi-
onarea de cãrþi sau de 
programe educaþionale pe 
suport  electronic.
Punct de vedere: Acest 
ajutor financiar, de altfel mic 
dacã este sã ne raportãm la 
preþurile cãrþilor, este aºtep-
tat cu multã nerãbdare de toþi 
cei îndreptãþiþi sã beneficieze 
de el. Promis demult, întâr-
zie sã fie alocat, deºi perioa-
da de timp prevãzutã de lege 
s-a încheiat (45 de zile de la 
emiterea normelor, adicã 15 
august). O notã sositã în ºcoli 
în ultima decadã a lunii 
august solicita acestora 
deschiderea conturilor în 
care aceºti bani sã fie viraþi. 
Deºi local aceste conturi au 
fost deschise, lucrurile se 
tãrãgãneazã, de aceastã datã, 
se zvoneºte, din cauza unor 
probleme cu conturile la 
nivel naþional. Se considerã 
probabil, în anumite sfere, cã 
oricum vacanþa de varã a 
trecut, aºa încât, odatã cu 
începerea anului ºcolar, 
timpul lecturii a trecut. 
Totuºi, spre informarea celor 
au capacitatea de decizie, 
cadrele didactice citesc ºi în 
restul timpului, atunci când 
au ce ºi nu doar privesc cu 
jind spre rafturile librãriilor.

Starea de fapt: “Men-
tinerea actualului sistem de 
învãþãmânt din România 
pune în pericol compe-

(6) Învãþãmântul obligatoriu se organizeazã în 
forma de zi. În mod excepþional, pentru  
persoanele care au depãºit cu mai mult de 2 ani 
vârsta clasei, învãþãmântul obligatoriu se poate 
organiza ºi în alte forme de învãþãmânt, pe baza 
unei metodologii specifice, elaborate de 
Ministerul Educaþiei.
(7) Ministerul Educaþiei poate aproba organizarea 
de cursuri de tip „A doua ºansã”, atât pentru 
învãþãmântul primar cât ºi pentru cel gimnazial, 
conform unor metodologii specifice.
Art. 16. (1) Învãþãmântul ºcolar se desfãºoarã în 
urmãtoarele tipuri de unitãþi de învãþãmânt: a) 
creºã; b) grãdiniþã; c) ºcoalã primarã; d) gimnaziu; 
e) liceu/colegiu; f) ºcoalã postlicealã. (...)

Statutul Personalului Didactic

Art. 15. (1) Personalul didactic de predare ºi de 
cercetare-inovare beneficiazã de concediu de 
odihnã aferent anului ºcolar/universitar în 
perioada vacantelor, cu o duratã de 62 de zile 
lucrãtoare. În cazuri bine justificate, conducerea 
unitãþii sau a instituþiei de învãþãmânt poate 
întrerupe, prin solicitare scrisã, concediul de 
odihnã, persoanele în  cauzã urmând a-ºi efectua 
concediul de odihnã restant în acelaºi an 
ºcolar/universitar sau în anul ºcolar/universitar 
urmãtor.
(2)  personalul didactic auxiliar beneficiazã de un 
concediu anual de odihnã, în perioada vacantelor 
ºcolare sau universitare, de 30 de zile lucrãtoare;
(3) neefectuarea concediului anual dã dreptul la 
efectuarea concediului restant în vacanþele anului 
ºcolar/universitar urmãtor;
(4) concediul de odihnã, neefectuat din motive 
obiective, în condiþiile alineatului precedent, va fi 
compensat în bani. 
Art. 18. (1) Cadrele didactice titulare care 
funcþioneazã în mediul rural ºi îºi stabilesc 
domiciliul în localitatea respectivã beneficiazã, la 
cerere, de 0,1 – 1 ha, teren în folosinþã. 
Administraþia publicã localã le asigurã acestora 
atât terenul cât ºi locuinþã, din fondul locativ 
disponibil sau se obligã la decontul lunar al chiriei, 
a cãrei contravaloare nu poate depãºi pe cea a 
navetei. Acestora li se asigurã locuinþã de cãtre 
administraþia locala pentru perioada de timp cât 
lucreazã în acea localitate.
(2) Personalul didactic de predare din 
învãþãmântul preuniversitar care nu are domiciliul 
sau reºedinþa în localitatea în care îºi desfãºoarã 
activitatea, beneficiazã de decontarea cheltuielilor 
de transport, conform legii.
Art. 20. bis [propunere a sindicatelor, neacceptatã 
încã] 
Personalul didactic beneficiazã ºi de urmãtoarele 
drepturi:
a. - o primã de vacanþã, acordatã anual, în 

cuantumul salariului de bazã din luna anterioarã 
plecãrii în concediul de odihnã. 

b.- un premiu anual în cuantum de un salariu 
mediu lunar de bazã;

c. -  tichete de masã;
d.- ajutor de naºtere în valoare de un salariu de 

bazã;
e. - primã de instalare în curs de 5 ani, o singurã 

datã, în cuantum de 3 salarii de bazã. În cazul 
plecãrii din sistem în urmãtorii 5 ani, se restituie 
întreaga sumã;

f. - primã de pensionare – 2 salarii de bazã;
g.- reducere de 50% din valoarea biletelor la 

filme, concerte, spectacol de teatru organizate 
de instituþii publice;

h.- ajutor anual pentru cãrþi ºi materiale didactice 
în valoare de 100 de euro.

Art. 29. (1) Personalul didactic de predare se 
clasificã în personal didactic stagiar ºi definitiv, 
iar cel definitiv poate fi asociat sau titular, dupã 
cum urmeazã:
a) personal didactic de predare titular. Personalul 

didactic de predare titular este personalul 
didactic de predare angajat, cu contract 
individual de muncã pe perioadã nede-
terminatã, în urma concursului de titularizare 
organizat la nivelul ºcolii.

b)personal didactic de predare asociat. Personal 
didactic asociat este personalul didactic de 
predare angajat, cu contract individual de 
muncã pe perioadã determinatã, în urma 
promovãrii concursului de selecþie organizat la 
nivelul ºcolii/direcþiei judeþene.

(2) Personalul didactic de predare este: 
a)personal didactic de predare stagiar este 

personalul didactic de predare angajat, dupã 
absolvirea formãrii iniþiale, care îºi desfãºoarã 
stagiatura sub îndrumarea ºi asistenþa unui 
profesor mentor.

b)personal didactic de predare definitiv este 
personal didactic de predare care a terminat 
stagiatura ºi a obþinut definitivarea în 
învãþãmânt.

Art. 44. Activitatea  didactica de predare  se 
stabileºte dupã cum urmeazã:

(1) Pentru personalul didactic
a)pentru educaþia timpurie: activitatea 

corespunzãtoare pentru o grupã cu program 
normal.

b)pentru învãþãtori-institutori: activitatea 
corespunzãtoare unei clase de elevi sau 
pentru clase simultane;

c)pentru profesori: 18 ore pe sãptãmânã;
d)pentru instructori de practicã: 24 de ore pe 

sãptãmânã;
e) pentru profesori ºi instructori de practicã din 

unitãþile cu activitãþi extraºcolare: 24 de ore 
pe sãptãmânã;

f) pentru învãþãmântul special:
- 16 ore pe sãptãmânã - pentru învãþãtorul, 
profesorul cu sarcini de predare, profesor 
preparator (nevãzãtor) precum ºi profesorul 
pentru terapii specifice
- 20 ore pe sãptãmânã - învãþãtorul-educator, 
institutorul-educator, profesorul-educator, 
profesorul preparator;

g)16 ore pe sãptãmânã pentru personalul 
didactic din învãþãmântul special integrat, 
pentru cel din centrele logopedice 
interºcolare, precum ºi din centrele sau 
cabinetele de asistenta psihopedagogicã 
pentru personalul didactic itinerant, pentru 
personalul didactic din centrele ºcolare 
pentru educaþie incluziva (cu excepþia 
învãþãtorului ºi a profesorului-educator). (...)

(4) Învãþãtorii/institutorii care predau în 
învãþãmântul primar în clasele cu predare în 
limbile minoritãþilor naþionale au aceeaºi 
activitate didactica de predare care este prevãzutã 
în planurile de învãþãmânt pentru clasele cu 
limba de predare romana. Pentru orele efectuate 
în plus, aceºtia sunt remuneraþi prin plata cu ora.

 

titivitatea si prosperitatea tãrii. 
Acest sistem are patru mari 
probleme: este ineficient, nere-
levant, inechitabil si de slaba ca-
litate. El produce insuficienta cer-
cetare si inovare si nu este capabil 
sa promoveze o Românie mo-
derna. Restructurarea lui este 
necesara si urgenta, daca nu vrem 
sa devenim o colonie tehnologica, 
o tara cu oameni saraci si fara 
sperante. La problemele intrinseci 
ale sistemului de învaþãmânt se 
adauga un fenomen extern, cu 
mari consecinte pentru educatie: 
declinul demografic.” (Raportul 
Comisiei Prezidenþiale pentru 
analiza ºi elaborarea politicilor 
din domeniile educaþiei ºi 
cercetãrii)
Soluþii propuse:
- învãþãmânt gratuit – 13 ani;
- învãþãmânt obligatoriu – 10 ani, 
vârsta obligatorie de ºcolarizare – 
16 ani;
- standarde naþionale riguroase ºi 
autonomie a liceelor în stabilirea 
numãrului de locuri ºi a proce-
durilor de admitere; finanþarea 
urmeazã elevul; 
- evaluarea continuã cu douã eta-
pe de diagnostic pentru sistem: la 
finalul ciclului primar ºi la ieºirea 
din învãþãmântul obligatoriu;
- educaþia timpurie (0-6/7 ani) 
devine bun public, statul 
acoperind toate costurile legate 
de aceasta (creºe, grãdiniþe); 
crearea unui minister sau a unei 
agenþii care sã implementeze 
programele de educaþie timpurie; 
creºele vor avea o misiune 
educativã ºi nu doar de protecþie 
ºi sãnãtate, ca pânã acum;
- programe de educare a pã-
rinþilor ºi de pregãtire – nivel 
universitar – a personalului 
didactic pentru copiii de 0-3 ani;
- curriculum centrat pe compe-
tenþele necesare dezvoltãrii 
personale ºi economiei cunoaº-
terii; stabilirea competenþelor-
cheie specifice fiecãrui ciclu de 
învãþãmânt pentru realizarea 
incluziunii pe piaþa muncii 
(Comisia propune 8 astfel de 
competenþe);
- împuternicirea ºcolilor ºi a 
profesorilor de a decide asupra 
disciplinelor ºi conþinuturilor 
prin care sunt atinse com-
petenþele: curriculum naþional 
– stabileºte doar 70-80% din 
disciplinele obligatorii;
- digitalizarea curriculumului – 
pentru adaptarea prezentãrii 
obiectelor cunoaºterii la tehno-
logia secolului XXI – mult mai 
familiarã tinerilor, decât cea 
clasicã;

100 de euro

RAPORTUL COMISIEI PREZIDENÞIALE



Pentru do-
Spor pentru bibliotecari

meniul bibliotecilor din România existã o lege 
specialã, Legea bibliotecilor nr. 334/2002, 
modificatã prin legea nr. 593/2004, care 
reglementeazã activitatea tuturor tipurilor de 
biblioteci. Unul dintre articole, mai precis art. 51 
alin (3), precizeazã cã “personalul din bilbioteci, 
care lucreazã în depozite de carte, colecþii de 
patrimoniu cultural, laboratoare de restaurare ºi 
conservare a cãrþii sau cei care asigurã servicii de 
împrumut la domiciliu ori în spitale, azile de 
bãtrâni, orfelinate, beneficiazã, pentru condiþii 

periculoase sau vãtãmãtoare, de un spor de pânã 
la 15% din salariul de bazã, care face parte din 
acesta”.

În mãsura în care, acolo unde existã minimum 
precizat pentru încadrarea unui bibliotecar cu 
normã întreaga sau jumãtate de normã, 
bibliotecarii ºcolari administreazã adesea ºi 
depozite de carte ºi asigurã servicii de împrumut la 
domiciliu, existã posibilitatea acordãrii acestui 
spor (integral sau fracþiuni, în funcþie de condiþiile 
de lucru concrete) ºi pentru aceastã categorie de 
personal din învãþãmânt.

Spor pentru condiþii vãtãmãtoare

În data de 15.05. 2007, la solicitarea S.I.P. 
Hunedoara, Inspectoratul ªcolar al Judeþului 
Hunedoara emitea nota nr. 3272, relativã la 
identificarea ºi evaluarea riscurilor profesionale de 
la locurile de muncã din învãþãmânt. Aceastã notã 
solicita directorilor unitãþilor de învãþãmânt sã facã 
demersurile necesare pentru:

1. nominalizarea locurilor de muncã/postu-
rilor/funcþiilor a cãror exercitare presupune 
utilizarea calculatorului efectiv în procesul muncii 
cel puþin 50% din timpul normal de lucru;

2. evaluarea de risc a locurilor de muncã 
nominalizate, asiguratã, la solicitarea unitãþilor de 
învãþãmânt, de firme sau persoane fizice 
autorizate;

3. acordarea, în funcþie de rezultatele evaluãrilor, 
a sporului pentru condiþii vãtãmãtoare prevãzut de 
legislaþia în vigoare.

Din acel moment au trecut patru luni, perioadã  

în care demersurile solicitate de acordarea acestui 
spor au fost cu precãdere sporadice. Astfel, la ora 
actualã, unitãþile de învãþãmânt care acordã celor 
îndreptãþiþi acest spor sunt relativ puþine. 
Eventualele întrebãri privind cauzele acestei 
situaþii ar fi cel mult retorice, realizarea 
demersurilor necesare fiind, evident, de com-
petenþa managementului unitãþilor de învã-
þãmânt. Privind cinic aceastã stare de fapt, am 
putea exclama: “Ce mai conteazã câþiva lei în plus 
sau în minus?!”. Ne permitem însã, date fiind 
veniturile obþinute în învãþãmânt, sã fim cinici? 
Rãspunsul nu poate fi decât unul negativ. Acest 
lucru ar trebui sã îl afle însã ºi cei ce au obligaþia sã 
acþioneze în acest sens. 

Vom solicita I.S.J. Hunedoara sã urgenteze 
demersurile pentru acordarea sporului men-
þionat, în caz contrar singura soluþie fiind aceea a 
acþionãrii în instanþã.

-
drelor didactice corelatã 
cu creºterea exigenþelor 
faþã de prestaþia acestora;
- constituirea unui cont ban-
car personal de educaþie 
pentru fiecare nou-nãscut 
din România – primul 
depozit de 500 de euro; 
anual, contul este alimentat 
de cãtre pãrinþi – utilizarea lui 
la 16 ani, în scopuri strict 
educaþionale etc.
Puncte de vedere: Rapor-tul 
Comisiei Prezidenþiale are 
lipsurile sale ºi în unele 
privinþe este uºor utopic, dar 
reprezintã prima încercare 
de abordare globalã a sis-
temului de învãþãmânt în 
sensul propriu al expresiei 
“prioritate naþionalã”, atât de 
utilizatã de politicienii noºtri.

creºterea salariilor ca-

Creºteri salariale
Dupã cum se ºtie, a 

apãrut Legea nr. 220/2007 pentru aprobarea 
Ordonanþei Guvernului nr. 11/2007 privind creºterile 
salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului 
didactic din învãþãmânt.  Deoarece formularea legii 
lasã loc la interpretãri privind momentul din care 
cadrele didactice cu gradul I pot beneficia de creºterea 
suplimentarã de 10%, Federaþia Sindicatelor din 
Învãþãmânt “Spiru Haret” a solicitat Ministerului 
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului, prin Direcþia 
Generalã Buget-Finanþe, Patrimoniu ºi Investiþii, 
precizãri în acest sens. În rãspunsul oferit se 
consemneazã:

“- conform prevederilor art. 78 din Constituþia 
României, republicatã, „Legea se publicã în Monitorul 
Oficial al României ºi intrã în vigoare la 3 zile de la data 
publicãrii sau la o datã ulterioarã prevãzutã în textul 
ei.”

- conform prevederilor art. 1 alin. 1 din legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru 
elaborarea actelor normative, republicatã, „Legile ºi 
ordonanþele emise de Guvern în baza unei legi 

speciale de abilitare intrã în vigoare la 3 zile de la data 
publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
sau la o datã ulterioarã prevãzutã în textul lor. 
Termenul de 3 zile se calculeazã pe zile calendaristice, 
începând cu data publicãrii în Monitorul Oficial al 
României, ºi expirã la ora 24,00 a celei de-a treia zi de 
la publicare.”

- având în vedere faptul cã Ordonanþa de guvern nr. 
11/2007 este publicatã în Monitorul Oficial al 
României în 02 februarie 2007,

- având în vedere faptul cã Legea nr. 220/2007 este 
publicatã în Monitorul Oficial al României în 17 iulie 
2007, nu prevede o datã ulterioarã în textul ei ºi nu se 
înscrie în condiþiile pentru retroactivitatea legii 
(retroactivitatea legii penale mai favorabile, 
retroactivitatea legilor interpretative, precedarea 
expresã a legii).

Având în vedere cele prezentate, raportat la 
prevederile legale invocate, opinãm cã Legea nr. 
220/2007 intrã în vigoare la 21 iulie 2007, datã de la 
care se ºi aplicã.”

Starea de fapt: 
57 alin. (4) din Legea nr. 
571/2007 – Codul fiscal, cu 
modificãrile ºi completãrile 
ulterioare, contribuabilii 
pot dispune asupra desti-
naþiei unei sume repre-
zentând pânã la 2% din 
impozitul stabilit (…) 
pentru susþinerea entitãþilor 
nonprofit care se înfiinþeazã 
ºi funcþioneazã în condiþiile 
legii (…). Agenþia Naþionalã 
de Administrare Fiscalã ne-
a comunicat faptul cã 
organizaþiile sindicale „se 
încadreazã în sintagma 
«entitãþilor nonprofit care 
se înfiinþeazã ºi funcþi-
oneazã potrivit legii» re-
gãsitã în cuprinsul textului 
de la art. 57 alin. (4)”.
Puncte de vedere: S.I.P. 
Hunedoara are în admi-
nistrare imobilul „Casa 
învãþãtorului” ºi 9 ari de 
pãmânt în localitatea Vaþa 
de Jos. La Conferinþa Jude-
þeanã din anul 2006 S.I.P. 
Hunedoara ºi-a propus, 
printre altele, ºi „obþinerea 
în proprietate a Casei 
învãþãtorului din localitatea 
Vaþa de Jos; amenajarea 
unor spaþii pentru perfec-
þionare, petrecerea timpului 
liber ºi concediilor.”

Având în vedere cele de 
mai sus, solicitãm punctul 
de vedere al membrilor de 
sindicat referitor la posi-
bilitatea de a dirija 2 % din 
impozitul pe venit cãtre S.I.P. 
Hunedoara în sensul reali-
zãrii obiectivului precizat.

Potrivit art. 
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