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După unele indicii, se pare
că cei pe care îi numim
guvernanţi ne mai pregătesc
ceva. Speriaţi că salariaţii din
învăţământ ar putea ajunge
să mai primească ceva care
să le permită un trai decent,
se pare că sunt tentaţi de
retragerea posibilităţii de
acordare a tichetelor cadou
şi a tichetelor de creşă. Cu
siguranţă, motivul nu este
acela că ar fi primit prea
multă lume astfel de tichete
(administraţiile locale, în cele
mai multe dintre cazuri, nici
nu iau în calcul o astfel de
posibilitate), dar dată fiind
lipsa de profesionalism, inca-
pacitatea administrativă şi
dorinţa de a păstra anumite
privilegii au condus la situaţia
în care fiecare leu contează.
Într-un fel, nimic nou, aşa
încât nu ne rămâne decât să
identificăm cele mai adec-
vate modalităţi de protest
împotriva unei astfel de mă-
suri, dar şi împotriva admi-
nistraţiilor publice locale care
ar face orice să scape de
educaţie, acest „sac fără
fund“ după cum apreciază
unii dintre ei.

Guvernul plănuieşte
retragerea tichetelor cadou

şi a tichetelor de creşă

Consfătuirea Naţională „Politici de personal”
Deva - 24-27 februarie 2008

În perioada 24
(M.E.C.T.)

Conform programului comunicat de M.E.C.T.
u

ului resurseumane.

.G.M.R.U.

-27 februarie 2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului a organizat, la Deva, la sediul Inspectoratului Şcolar
al Judeţului Hunedoara, Consfătuirea Naţională cu tema „Politici de
personal”.

Au participat inspectorii şcolari generali adjuncţi responsabili cu politicile
de personal, inspectorii şcolari cu managementul resurselor umane şi
informaticieniidintoateinspectorateleşcolarejudeţenedinţară.

la începutul acţiunii, s-
a urmărit în principal:

- pregătirea acţiunilor de mobilitate a personalului didactic pentru
anulşcolar2008-2009;

- dezvoltarea competenţelor de planificare şi organizare ale
inspectorilor şcolari generali adjuncţi responsabili cu politicile de
personal şi inspectorilor şcolari cu managementul resurselor
umane;

- dezbaterea normelor metodologice privind selecţia, încadrarea,
mobilitatea personalului didactic în anul şcolar 2008-2009,
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul
preuniversitar;

- dezvoltarea competenţelor de utilizare a aplicaţiilor informatice
specificedomeni

Dezbaterile au fost moderate de reprezentanţii Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului: Corina Marin – director general al
Direcţiei Generale Managementul Resurselor Umane (D ),

Conferinţa Naţională a
F.S.I. „Spiru Haret“

În perioada 21-24 fe
bruarie 2008

-
au avut loc

lucrările Conferinţei Naţio-
nale a Federaţiei Sindic-
atelor din Învăţământ „Spiru
Haret“. Fiind un moment de
bilanţ şi totodată unul de
decizie privind strategia care
va ghida acţiunile sale în
următorii ani, participarea la
aceste lucrări a fost una
deosebită.

Lucrările Conferinţei au
urmat tipicul acestui gen de
întâlniri, mai întâi prezen-
tarea documentelor privind
activitatea federaţiei în
ultimii 4 ani: Raportul de
activitate şi Raportul comi-
siei de revizie şi control.
Oprindu-ne în primul rând
asupra Raportului de activi-
tate, nimeni nu a putut nega
activitatea deosebit de
consistentă a federaţiei, cele
80 de pagini în care au fost
enumerate acţiunile iniţiate
fiind concludente. De altfel,
activitatea eficientă a fede-
raţiei şi a organizaţiilor
afiliate şi-a găsit şi îşi găseşte
confirmarea în creşterea
constantă a numărului de
membri, „Spiru Haret'' fiind
receptată ca cea mai dina-
mică federaţie sindicală din

Caracterul fructuos al
tuturoracţiunilor întreprinsea
fost subliniat şi de recon-
firmarea conducerii federaţiei:
Preşedinte - prof. Gheorghe
ISVORANU (preşedinte al
U.S.L.I.P. Iaşi); Preşedinte
Executiv - prof. Marius Ovidiu
NISTOR (preşedinte al S.S.I.
Bucureşti); Secretar General -
Prof. Tudor SPIRIDON (preşe-
dintealS.I.P.Teleorman).

domeniul învăţământului.

1

Au fost publicate în Mo-
nitorul Oficial ordonanţele
guvernului prin care se sta-
bilesc creşterile salariale
acordate personalului din
învăţământ în anul 2008.
Astfel, creşterile salariale
acordate personalului di-
dactic şi personalului didactic
auxiliar în anul2008sunt cele

• continuare în pag. 4a

NOUTĂŢ METODOLOGIEI PRIVIND
MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ILE

I.
-

1.

cu condi ia de inerii a minimum
30 de credite de studi

în maximum
3 ani

care
îndeplinesc condi

ioare

care îndeplinesc
condi

CONSTITUIREA, ÎNCADRAREA ŞI VACANTAREA POSTURILOR
DIDACTICE/CATEDRELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRE UNIVERSITAR

ţ ţ
i transferabile din programul de pregătire

psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea
personalului didactic

ţia prevăzută de art. 68 din Legea învăţământului nr.
84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulter

ţia prevăzută de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995,

Începând cu anul 2008 vor finaliza studiile primii absolven i ai
ciclului de studii universitare de licen Absolven ii ciclului de studii
universitare de licen

.
Absolven

,

Absolven

ţ
ţă. ţ

ţă pot ocupa posturi didactice în învăţământul
preşcolar şi preuniversitar obligatoriu,

. Personalul existent în sistemul de învăţământ,
care nu deţine cele 30 de credite de studii transferabile din programul de
pregătire psihopedagogică, este obligat să le dobândească

ţii învăţământului superior de scurtă durată,

pot
ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul gimnazial, şcoala de
arte şi meserii şi anul de completare.

ţii învăţământului superior de lungă durată

• continuare în pag. 3a

• continuare în pag. 2a

Ministerul Educaţiei
continuă să-şi bată joc

de salarizarea personalului
din învăţământ



2

Consfătuirea Naţională „Politici de personal” - Deva - 24-27 februarie 2008 • continuare din pag. 1

Gheorghe Vişan – inspector D
, Adrian Bărbulescu - inspector D

Prima zia lucrărilors-a rezumat la:
- or mesaje din partea autorităţilor publice

locale (Prefectul - Aurel Pricăjan, Preşedintele Consiliului
Judeţean Hunedoara - Mircea Moloţ) şi a secretarului de stat
pentru învăţământulpreuniversitar - ZvetlanaPreoteasa;

- prezentarea situaţieiexistente în fiecare judeţ referitor la:
stadiul desfăşurării concursului pentru acordarea
gradaţiilordemerit;
modul de rezolvare a solicitărilor cadrelor didactice care
au împlinit vârsta de pensionare de prelungire a
activităţii;

e post pentru cadrele
didactice din unităţile şcolare care şi-au schimbat
denumirea,au fostcomasatesau restructurate.

În cea de-a doua zi a lucrărilor au fost lecturate selectiv
Metodologia de acordarea a gradaţiei de merit, Metodologia de
mobilitate a personalului didactic, Centralizatorul privind
disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi
probele de concurs şi au avut loc dezbateri pe baza tematicii
prezentate.

Reprezentantul Siveco a făcut o prezentare generală, destul de
„anemică”, a aplicaţiei informatice pentru publicarea posturilor,
înscrierea candidaţilor şi repartizarea acestora pe posturi.
Problemele ridicate de informaticienii inspec toratelor şcolare au
primit în general răspunsul: „se poate rezolva … sesizaţi acest
luc

Nu au mai fost discutate, cum se anunţase iniţial, salarizarea şi
normarea personalului didactic şi didactic auxiliar, de conducere,
îndrumare şi control în contextul descentralizării sistemului
educaţional deoarece directorul general al Direcţiei Generale Buget
Finanţe din M – Mihai Păunică şi nici un alt reprezentant al
direcţieinu au maiparticipat la lucrări.

În ultima zi a lucrărilor, după o scurtă
unor probleme referitoare la învăţământul în limba minorităţilor,
participanţii au fost „răsplătiţi” pentru efortul depus cu atestate
careconfirmăparticiparea laun programdeper fecţionare.

Nu s-a mai redactat o sinteză scrisă a propunerilor rezultate din
dezbateri, nu s-au tras concluziile Consfătuirii, deşi programul iniţial
prevedea acest lucru.

Din partea sindicatelor au participat repre zentanţi ai F.S.I.

F.S.I. „Spiru Haret” a fost reprezentată la lucrările consfătuirii de
dl. Rusu Paul, vicepreşedinte al federaţiei şi preşedinte al S.I.P.
Hunedoara, care a avut mai multe intervenţii pe parcursul
desfăşurăriiacţiunii:

.G.M.R.U., Luiza Soare - inspector
D.G.M.R.U. .G.M.R.U., Dorina
Bogdan - consilier D.G.M.R.U., Valentin Sorin Popescu - director
D.R.P.P.,MihaiMatekovits - directorD.G.I.L.M.R.P.

prezentarea un

completarea deciziilor de numire p

-

ru…”

.E.C.T.

(15 minute) prezentare a

-

-
„Spiru Haret”siF.S.L.I.

�

�

�

- în deschiderea lucrărilor s-a solicitat M să-şi trateze cu
mai mult respect partenerii de dialog şi s-a exprimat
nedumerirea faţă de poziţiile diferite exprimate de ministrul
şi secretarul de stat referitor la unele probleme: dezbaterea
publică, titularizare,predarea religiei;

- intervenţiipunctuale în dezbaterea meto dologiilor.
tilul uşor ironic de prezentare a acţiunii şi

comparând obiectivele pe care aceasta şi le-a propus iniţial cu
mijloacele de realizare şi rezultatele obţinute, încercăm câteva
constatări/ concluzii:

- Metodologia de mişcare a personalului se aplică relativ
diferit de la un judeţ la altul ca urmare a necunoaşterii sau
interpretăriidiferiteaprevederilorei
Problemele sesizate din diferite judeţe ale ţării nu au primit
întotdeauna răspunsuri clare;

- Aplicaţia informatică pentru publicarea posturilor
didactice/catedrelor vacante/ rezervate, înscrierea
candidaţilor la concursurile de ocupare a posturilor şi
repartizarea acestora este perfectibilă, dar, deşi au fost
prezenţi factori de răspundere din MECT şi de la firma care a
realizat aplicaţia – Siveco, nu s-au luat hotărârile necesare
pentru corectarea problemelorsesizatedin teritoriu;

- „Dezbaterile” pe baza tematicii prezentate s-au rezumat la
întrebăripusedin salăşi răspunsurioferitedin prezidiu;

e prin care M.E.C.T. a încercat să atingă obiectivele
propuse sunt depăşite; nu au fost folosite mijloace
interactive, sala nu a fost solicitată, ci doar a asistat la o serie
deexpuneri;
Acţiunea nu a avut o finalitate „vizibilă”

O (prea) mare desfăşurare de forţe (umane şi financiare) şi
prea puţinerealizări.

În perioada desfăşurării lucrărilor consfătuirii, secretarul de
stat pentru învăţământul preuniversitar, Zvetlana Preoteasa, a
efectuat mai multe vizite în unităţi şcolare din municipiile
Hunedoara şi Orăştie. La Hunedoara s-a participat şi la o şedinţă cu
părinţii elevilor de la Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara”. La
şedinţa organizată la solicitarea I.S.J. Hunedoara

soţită şi de candidatul P la primăria localităţii.
Spre nedumerirea celor prezenţi, atât părinţi, cât şi cadre didactice,
au fost abordate teme politice, şedinţa transformându-se într-o
campaniedepromovarea intereselorunorpartidepolitice.

(Consfătuire, întâlniri în
şcoli, şedinţe cu părinţii) ton iritat şi
ţâfnos atunci când participanţii „au îndrăznit” să sesizeze o serie
de probleme cu care se confruntă.

Considerăm că o asemenea atitudine şi abordare a
problemelor nu face decât să aducă deservicii învăţământului.

.E.C.T.

-
Trecând peste s

;
-

- Mijloacel

- : nu s-au tras
concluzii, nu s-au sintetizat în scris problemele rezultate din
„dezbateri”;

-

, d-na Zvetlana
Preoteasa a fost în .N.L.

La toate întâlnirile la care a participat
, secretarul de stat a folosit un

republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Personalul didactic care după maximum 3 ani de la angajare
în sistemul de învăţământ preuniversitar nu deţine cele 30 de
credite de studii transferabile din programul de pregătire
psihopedagogică sau nu îndeplineşte condiţia prevăzută art.
68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare este încadrat ca personal
fără studii corespunzătoare postului/catedrei.

, pot ocupa
posturi didactice/catedre în învăţământul gimnazial, liceal şi postliceal,
precumşiînşcoaladearteşimeseriişianuldecompletare.

de

NOUTĂŢ METODOLOGIEI PRIVIND MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITARILE
• continuare din pag. 1

• continuarea în pag. 3

2.

ilo în perioada 3 decembrie 2007-18 ianuarie
2008,

Legea nr.
128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu mod

3.

Ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor
unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii
unităţ r de învăţământ,

inspectoratele şcolare vor revizui deciziile de restructurare a
reţelei şcolare şi în baza acestora şi a art. 11 alin. (5) din

ificările şi
completările ulterioare vor emite noi documente de numire pentru
personaluldidactictitularafectatdeacesteschimbări.

În învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în



NOUTĂŢ METODOLOGIEI PRIVIND MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITARILE
• continuare din pag. 2

• continuarea în pag. 4

TRANSFERĂRIIPERSONALULUIDIDA

Maiştrii-instructori titulari în învăţământul preuniversitar
de stat cu studii superioare

şi transferare pentru restrângere de activitate în
vederea ocupării unui post didactic în conform specializării, cu
respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr.
128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completărileulterioareşiprezenteiMetodologii.

ţ unităţile de
învăţământ/clasele cu predare în regim intensiv/bilingv/în limbile
minorităţ

ţ

nu
potfiocupatedecadreledidacticecaresolicităpretransferare.

Posturile didactice/catedrele rămase vacante după etapa de
restrângere de activitate vor fi publicate pentru etapele ulterioare
alemişcăriipersonaluluididactic.

Cadrului didactic aflat în restrângere de activitate căruia i s-
a atribuit un post didactic/catedră din oficiu şi care nu se prezintă
lapostulatribuit i seanuleazătitularizarea încondiţ

În decizia de pretransfer sau transferare pentru restrângere
de activitate nu se precizează viabilitatea postului
didactic/catedrei.

Pentru notele de la 10 la 5
punctajulacordatesteegalcunotaacordată împărţită la10.

P e n t r u c a d r e l e d i d a c t i c e c a r e s o l i c i t ă
pret în altă
specializare se evaluează activitatea metodică şi ştiinţifică pentru
specialitateapostuluididactic/catedreisolicitate.

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CON CURSULUI NAŢ

ţionale, exceptând unităţile de învăţământ cu un
singur rând de clase, unde se pot constitui catedre vacante

CTIC TITULAR
1.

pretransferare

2.
pot participa la sesiunea de

pretransferare

3.

unde se pot constitui
catedre vacante cu 1-2 ore op ionale

ilor pentru care se pot constitui catedre vacante
cu1-4oreop ionale

4.

5.

iile legii.
6.

7.

8 .
ransferul/transferul pentru restrângere de activitate

III. - IONAL
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE /CATEDRELOR
DECLARATEVACANTE/REZERVATE
1. Nu se constituie catedre vacante titularizabile pentru

concurs cu ore op

Institutorii titulari, absolven

pot participa la sesiunea
de

, cu
respectarea regimuluidemediu.

Pentru sesiunea de pretransferare se constituie catedre
vacante, în concordan

pentru
sesiunea depretransferare .

Posturile didactice/catedrele vacante necesare solu

Pentru restrângere de activitate, inspec

.
Aprecierea inspec 0 la1.
Punctajul acordat prin cuantificarea notelor de la 10 la 5

ob inute la inspec

ionarea
cererilor de restrângere de activitate.

ţi cu examen de diplomă ai unui
colegiu universitar pedagogic, ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli
echivalente urmate de absolvirea unei instituţii de învăţământ
superior cu diplomă de absolvire/licenţă,

şi transferare pentru restrângere de activitate în
vederea ocupării unei catedre de specialitate în învăţământul
gimnazial sau a unui post de profesor logoped, profesor în centre şi
cabinete de asistenţă psihopedagogică, profesor psihopedagog

ţă cu Centralizatorul, fără ore opţionale în una
sau două unităţi de învăţământ de acelaşi nivel, exceptând unităţile
de învăţământ cu un singur rând de clase

şi

ţionării
restrângerilor de activitate, menţionate în mod expres în listă,

ţia şcolară se face în
cazul în care sunt vizate două sau mai multe cadre didactice de
aceeaşi specialitate la nivelul unităţii de învăţământ, în urma
aplicării criteriilor II-VI, dacă punctajul acordat diferă până la
maximum1p

ţiei şcolareseexprimă prin notede la1

ţ ţia şcolară se include în punctajul pe baza căruia
se ierarhizează cadrele didactice la nivelul unităţii de învăţământ,
dar nu se va include în punctajul pe baza căruia se ierarhizează
cadrele didactice de către comisia judeţeană pentru soluţ

,

planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu st
ţie fizică, fiind

incluseînnormaacestorasauprinplatacuoraoricucumul.
ţ ţiefizicănusepoateface

de profesori cu studii de specia
ţiefizică,acesteasuntpredatedeînvăţătorul/institutorulclasei

este predată de absolvenţii având
unadinspecializărileprevăzutăînCentralizatorlaariacurriculară„Arte”,
disciplinele„artevizuale”,„muzică”şi„coregrafie”.

ţ ţă sau ai
învăţământului superior de lungă sau scurtă durată în profil

ţi cu diplomă ai cursurilor postuniversitare cu durata de
cel puţ ţiei,
Cercetării şi Tineretului - studii aprofundate, studii academice
postuniversitare, studii postunivers

ţia prevăzută la art. 68 din Legea
învăţământuluinr.84/1995,republicată

şi cu specializările
corespunzătoare ocupării posturilor didactice de

şi şi a

În învăţământulgimnazial/şcoaladearteşimeserii (claselea IX-a
şiaX-a)dinmediulrural,cuacordulcadruluididactic,normadidacticăde
predare a personalului didactic se poate constitui, în mod excepţ

Completarea normei didactice în alte unităţi de învăţământ
organizată de către comisia de mobilitate

u această perioadă se
publicăla

Ierarhizarea cadrelor didactice, care participă la şedinţa publică
pentru completarea normei didactice se face pe baza punctajului
rezultat din evaluarea activităţ ţ

ţionarea completărilor de normă în alte unităţi de învăţământ
se face, în ordinea descrescătoare a punctajului, pe catedre incomplete
şi în mod excepţ

ţ
Cadrul didactic, care nu poate participa la şedinţa publică de

soluţionare a completărilor de normă didactică, are dreptul să
desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi
reprezinte interesele. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent
personalsauprintr-unîmputernicit laşedinţapublică,comisia îiatribuie
dinoficiuunpost/catedrădinlistaafişată,conformpunctajului.

udii superioare
de specialitate/institutori cu a doua specializare educa

Însitua iaîncarepredareaorelordeeduca
litate/institutori cu a doua specializare

educa .

Disciplina

Posturile didactice de profesor documentarist pot fi ocupate de
absolven i ai ciclului de studii universitare de licen

ul postului
ori de absolven

in 3 semestre, aprobate în acest scop de Ministerul Educa

itare de specializare în profilul
postului, care îndeplinesc condi

.
Centralizatorul 2008 s-a completat

profesor
documentarist u fost
elaborate programele specifice de concurs pentru ocuparea acestor
posturididactice.

ional,

.

în perioada .
Posturile didactice/catedrele vacante pentr

.

ii, pe baza criteriilor men ionate în anexa
nr.2laMetodologie.

Solu

ional când s-au epuizat acestea completarea se poate
facepefrac iunidincatedrecomplete.

4. Disciplina ii na ionale

ii na
iina ionalerespective.

5. educa

6.

7.

ii maghiare

8.

din cel pu in 1/3

inereadrepturilorsalariale

iilorautorizate/acreditate.
8.

jude 17-21 martie 2008

11martie2008

II.

istoria şi tradiţiile minorităţ ţ este predată
de absolvenţi cu una din specializările: limba şi literatura maternă a
minorităţ ţionale respective, istorie – linia de studiu în limba
maternăaminorităţ ţ

ţie artistică

istoria şi tradiţiile minorităţ

ţ în specialitate şi restul din alte ore decât cele
corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome
cuprinseînplanuldeînvăţământ,cumenţ

Pentru cadrele didactice aflate în această situaţie se recomandă
ca în termen de trei ani, să se specializeze în a doua disciplină
dominantă,carenuesteînconcordanţăcuspecializarea/specializările
depediplomă/diplome,princursurilecofinanţatedeBancaMondială
în cadrul „Proiectului pentru Învăţământul Rural”, componenta 2,
formare profesională sau prin alte forme de reconversie în cadrul
instituţ

se
realizează în şedinţă publică

ţeană/a municipiului Bucureşti

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PRETRANSFERĂRII ŞI

ore

3
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titular ţionale şi unităţile de
învăţământ/clasele cu predare în regim
intensiv/bilingv/în limbile minorităţ

ţ

ţ

ţia lucrărilor cu nota iniţială între 4,50
– 4,99, respectiv 6,50 – 6,99, inclusiv notele de 4,50
si 4,99, respectiv cele de 6,50 si 6,99 sau o notă cel
puţin egală cu 9,50, nota finală este cea atribuită la
recorecta

ţ
şi/sau iulie

ţ

computerizat sau în şedinţă publică
conform Calendarului, au

ţie al unităţii de învăţământ,
calificativul "Foarte bine" şi car ţin
jumătate de normă în specialitate, pot solicita

izabile cu 1-2 ore op

ilor, în care se
pot constitui catedre vacante titularizabile cu 1-4
oreop ionale.

2.

3.

4.
este

mai mare de 1 punct (în anii trecu i se prevedea 1,5
puncte)

5. În situa

re.
6.

IV.

1.
adrele didactice calificate cu statut de suplinitor,

participante la concursurile na ionale de ocupare
a posturilor din iulie 2006 2007

2006
2007 care au ob inut minimum

nota/media 5,00 (cinci) în specialitatea postului,
au fost repartizate pe posturi/catedre începând cu
1 septembrie

avizul consiliului de
administra

e mai au cel pu

Supraveghetorii vor fi selecta i din rândul
pe

ilor na

ii

, rectorul institu

iile în cadrulconcursului.

, iar celelalte
documente,conformdispozi iilor legale în vigoare.

continuitate pentru suplinire
c

sau la
concursul organizat

ţ
rsonalului didactic, în următoarea ordine:

profesori, institutori, învăţători, educatoare, maiştri
instructori.

Educatoarele/învăţătorii/institutorii care
susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui
post de educatoare/învăţător cu predare în limbile
minorităţ ţionale cu subiecte mixte de limba şi
literatura română şi limba şi literatura maternă în
care urmează să se facă predarea, în pondere egală
nu trebuiesăsusţinăşiprobă orală.

Dacă diferenţa între media stabilită de
comisia de evaluare şi de comisia de contestaţ

ţiei de învăţământ superior,
respectiv inspectorul şcolar general, pentru maiştrii-
instructori decide constituirea unei noi comisii de
recorectare, formată din alţi membri decât cei din
comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime
corectări este definitiv. Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului va dispune aplicarea
măsurilor legale asupra celor care nu şi-au îndeplinit
atribuţ

Lucrările de concurs, borderourile de notare,
precum si ciornele se păstrează în arhiva
inspectoratului şcolar

ţ

Beneficiază de

pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante în unităţile de
învăţământ preunivers i tar din judeţele
nominalizate în Hotărârea de Guvern nr.
1942/2004, sesiunea iunie-august şi/sau
iunie-iulie

timp de trei ani

OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/
CATEDRELOR PRIN SUPLINIRE, CUMUL/
PLATA CU ORA

continuitatea pe post/catedră. Dacă un post este
solicitat de mai multe cadre didactice, pentru
departajare se va lua în calcul nota cea mai mare
de la concursul/concursurile susţ

CU SUPLINITORI FĂRĂ STUDII
CORSPUNZĂTOARE POSTULUI

pentru perioada 1 septembrie - 31 august
a fiecărui an şcolar pentru absolvenţii
învăţământului superior cu alte specializări decât
ale postului didactic/catedrei

ada 15 septembrie-15 iunie
conform cu structura anului şcolar pentru
absolvenţii învăţământului mediu cu alte
specializări decât ale postului didactic/catedre

inute în
perioada 2006 – 2007 La note egale se vor folosi
criteriile din anexa nr. 2 la Metodologie.

2.

3.

V. OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/
CATEDRELOR

a)

b) pentru perio

.

.

În cazul notelor egale, prioritate la
încadrarea pe post/catedră prin suplinire,
şcolar

ţ
ţ

se face prin decizie a
inspectorului şcolar general, la propunerea
conducerii unităţii de învăţământ, respectându-se
precizările Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, astfel:

ctura anului şcolar pentru
personalul didactic titular şi asociat sau până la
revenirea titularului la post pentru personalul
didactic titular şi asociat încadrat prin cumul sau
plata cu ora pe posturi didactice/catedre
rezervate;

tembrie - 31 august a
fiecărui an şcolar pentru personalul didactic
pensionat sau până la revenirea titularului la post
pentru personalul didactic pensionat încadrat pe
posturi didactice/catedre rezervate, dar nu mai
târziu de 31.08 a fiecărui an şcolar.

Posturile didactice/catedrele vacante/
rezervate rămase neocupate, după încadrarea
personalului didactic calificat pot fi ocupate de
către absolvenţii învăţământului superior/mediu-
pedagogic cu alte specializări decât ale postului
didactic/catedrei, cu respectarea prevederilor
legale. Încadrarea se va face în ordinea
descrescătoare a notelor/mediilor obţinute la
concurs, cu contract individual de muncă pe
perioadă determinată, astfel:

sau până la venirea
unui cadru didactic calificat.

sau până la venirea unui cadru didactic calificat

în anul
2008-2009, vor avea cadrele didactice

calificate care au fost încadrate prin continuitate
pe postul didactic solicitat, în perioada 2005-
2007, în baza rezultatului ob inut la concursul
na ional de ocupare a posturilor didactice
vacante/rezervate din iulie 2005.

Încadrarea personalului didactic în regim
de cumul/plata cu ora

a) pentru perioada 15 septembrie - 15 iunie,
conform cu stru

b) pentru perioada 1 sep

NOUTĂŢ METODOLOGIEI PRIVIND MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ILE

• continuare din pag. 3

Ministerul Educaţiei
continuă să-şi bată joc

de salarizarea personalului
din învăţământ

• continuare din pag. 1

prevăzute în cadrul Ordo-
nanţei Guvernului 15 din
01.02.2008. Aceste categorii
depersonalvorbeneficiadeo
creşteresalarialăde10%dela
01.01.2008 (mai puţin perso-
nalul didactic cu gradul I), 6%
de la 01.04.2008 şi 9 % de la
01.10.2008. Pentru per-
sonalul nedidactic, creşterile
salariale sunt prevăzute în
Ordonanţa Guvernului 10 din
01.02.2008. De la data de
01.01.2008 acestor categorii
de personal li s-a acordat o
creştere salarială cuprinsă
între 0,19 şi 5,81%. Pentru
aceste categorii de personal,
creşterile salariale mai
substanţialevorfiacordatede
la 01.04.2008, între 7,90 şi
25,53 %, iar de la 01.10.2008
se va acorda încă o creştere
cuprinsăîntre5,04şi5,14%.

Comparativ cu creşterea
procentuală solicitată de F.S.I.
,,Spiru Haret'', de 50% pentru
toţi angajaţii din învăţământ,
ceeaces-apropuseste încăo
dovadă că administraţia
actuală este incapabilă să
înţeleagă criza prin care trece
acest domeniu în România,
precumşifaptulcăsalarizarea
decentă a personalului di-
dactic şi nedidactic reprezintă
o condiţie esenţială pentru
oprirea exodului angajaţilor
din acest domeniu către
altele,maibineplătite.

F.S.I. ,,Spiru Haret'' a res-
pins fără echivoc propunerea
M.E.C.T. şi, deşi va face în
continuare presiuni pentru
dialog cu partea guverna-
mentală, ia în calcul şi
posibilitatea declanşării unor
acţiuni de protest. Nu
excludem nici varianta ca, în
an electoral, să declanşăm o
campanie de ,,promovare'' a
politicienilor care au avut, în
permanenţă, comentarii
negative la adresa solicitărilor
de creştere salarială avansate
defederaţianoastră.


