S.I.P. Hunedoara
Întâlniri cu conducerea MEN
03.04.2013
În data de 2 aprilie 2013 s-a desfășurat, la Ministerul Educației Naționale, Comisia tehnică pentru analiza
proiectului de ordin al ministrului educației privind aprobarea planurilor de învățământ pentru pregătire
practică și stagiul de pregătire practică în aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învățământ
profesional de 2 ani.
Din partea Federația Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET'' au participat domnii Ionel Barbu primvicepreședinte și Florin Dobrescu - vicepreședinte. Din partea Ministerului Educației Naționale a
participat o comisie alcătuită din specialiști, fiind prezentă și d-na Zoica Vlăduț - director adjunct al
C.N.D.I.P.T.
Ca urmare a consultării realizate în teritoriu, reprezentanții F.S.E. ,,SPIRU HARET'' au precizat că nu sunt
observații de fond asupra numărului de ore alocate pentru laborator tehnologic, respectiv instruire
practică la diferitele calificări, cuprinse în proiectul de ordin.
S-au făcut observații privind acuratețea formulării unor termeni și asupra unor chestiuni în legătură cu
modul de organizare în viitor a învățământului profesional. Astfel, a fost subliniată necesitatea de a se
asigura continuitatea grupului de elevi înscriși în clasa a IX-a și respectiv, clasa a X-a și a XI-a de
învățămînt profesional, ceea ce nu ar mai bulversa colectivele de elevi absolvenți ai claselor a IX-a din
liceele și colegiile tehnologice. Acest lucru ar fi posibil de soluționat pentru unitățile de învățământ care
doresc acest lucru, prin emiterea unui ordin al ministrului educației naționale.
Propunerea a fost împărtășită și de către reprezentanții C.N.D.I.P.T. și ai F.S.L.I., urmând a se iniția un
demers în acest sens. Reprezentanții M.E.N. au mai afirmat că speră ca în anul 2013 să fie finalizat și
Cadrul Național al Calificărilor, document important pentru funcționarea învățământului tehnologic și
corelarea ofertei acestuia cu cerințele de pe piața muncii.
Concluzia este că, proiectul de ordin al ministrului educației poate fi emis.
Tot în data de 2 aprilie 2013 a avut loc o întâlnire cu ministrul educației, dl. Remus Pricopie și Marius
Ovidiu Nistor - președinte F.S.E. ,,SPIRU HARET'' și respectiv Florin Dobrescu - vicepreședinte, la cererea
acestora. La discuție a participat și dl. Mihai Păunică - director general la Direcția de Buget-Finanțe din
cadrul ministerului și d-na Camelia Ciobanu - director al C.N.D.I.P.T.
Au fost abordate următoarele probleme:
a) finanțarea suplimentară, prin coeficienți de corecție ai standardelor de cost/elev la liceele tehnologice
care au în structura lor și școli de șoferi autorizate, pentru elevi, în vederea obținerii permisului de
conducere categoria B și C, respectiv C-E;
b) solicitarea sprijinului d-lui ministru Remus Pricopie pentru urgentarea emiterii ordinului ministrului
transporturilor în vederea actualizării denumirii celor 7 unități de învățământ cu profil transporturi
feroviare, în Anexa nr. 1 la O.G. nr. 112/1999; denumirea acestor școli a fost schimbată în baza Ordinului
MECTS nr. 6564/13.12.2011 și trebuia actualizată începând cu data de 1.09.2012.
În urma analizei problemei menționate la punctul a), a reieșit că pentru anul în curs există dificultăți de a
fi găsite soluții de la buget. Totuși se va încerca acest lucru. De asemenea, domnul ministru a promis că
va încerca promovarea unor proiecte pe fonduri structurale pentru acordarea unor granturi acestor școli,
astfel încât să poată acoperi cheltuielile suplimentare generate de gestionarea parcului auto.
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