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Bucuresti 02.02.2008 
 
 

MINISTRUL EDUCATIEI  REFUZA SA APLICE  
 

LEGI   ALE TARII AFLATE IN VIGOARE 
 

 
 
Este de neinteles cum Legile 354/2004 si 349/2004, de modificare a legilor din 
educatie,  care aveau scadenta de intrare deplina in vigoare la 1 ianuarie 2008, nu 
sunt puse in aplicare de Ministerul Educatiei si Cercetarii. 
 
In Legea 354/2004 se spune la art. II: 
 
Art.II.- Pentru asigurarea aplicării corecte a principiilor noului sistem de finanţare şi 
administrare a unităţilor de învăţământ în întregul sistem de învăţământ preuniversitar de 
stat, prevederile prezentei legi se vor aplica eşalonat, în perioada septembrie 2004 - 
decembrie 2007, după cum urmează:………. 
 
Aceasta prevedere inseamna ca de la 1 ianuarie 2008 toate dispozitiile  acestei legi 
trebuie puse in aplicare.  Sunt prevederi care contin importante elemente de 
descentralizare: 
 
a. Finantarea scolilor proportionala cu numarul de elevi (art.16(9)  din legea 354), o 
prevedere care  duce la cresterea  calitatii in educatie, fara de care unitatile scolare 
ar ramane fara elevi si deci fara finantare. 
 
b. Descentralizare juridica si administrativa: Art 7(8): “Instituţiile de învăţământ şi 
unităţile de învăţământ cu minimum 200 de elevi sau cu minimum 100 de preşcolari sunt 
instituţii publice cu personalitate juridică.” 
 
 
In legea 349/2004 apare de asemenea art. II: 
 
Art.II. – Pentru asigurarea aplicării corecte a principiilor noului sistem de finanţare şi 
administrare a unităţilor de învăţământ în întregul sistem de învăţământ preuniversitar de 
stat, prevederile prezentei legi se vor aplica, gradual, eşalonat, în perioada ianuarie 2005 
– decembrie 2007, după cum urmează:......... 
 
Si aceasta lege contine importante prevederi de descentralizare: 
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a. Descentralizarea angajarilor:  
Art. 6 (3) Coordonarea metodologică a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice 
declarate vacante este asigurată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, iar organizarea şi 
desfăşurarea acestora de către inspectoratele şcolare şi de directorii unităţilor de 
învăţământ preuniversitar.” 
Metodologia de ocupare a posturilor didactice  pentru anul scolar urmator este 
realizata pe vechea lege, desi legea 349/2004 prevede cu totul altceva!  
 
b.  O mai buna salarizare a directorilor: Art. 20. “(11) Remunerarea directorului 
unităţii de învăţământ este asigurată printr-un salariu de bază, al cărui cuantum se 
stabileşte în condiţiile alin. (1), la care se adaugă o indemnizaţie de conducere de până la 
50 %.” 
Salarizarea pe luna ianuarie 2008  a inspectorilor si directorilor s-a facut ILEGAL, 
dupa vechea lege. 
 
Punerea in opera a acestor doua  legi presupune elaborarea unor acte normative conexe: 
metodologii, regulamente, costuri standard, Hotarari de Guvern. Aceasta legislatie 
secundara trebuia pusa in dezbatere publica cu 30 de zile inainte de promovare, 
adica la 1 decembrie 2007. 
 
 
Poate suntem de folos  D-lui Ministru Cristian Adomnitei  reamintind art.1 din 
Legea raspunderii ministeriale (Legea 115/1999): 

Art. 1. - Guvernul, în întregul său, şi fiecare dintre membrii acestuia sunt obligaţi să îşi 
îndeplinească mandatul cu respectarea Constituţiei şi a legilor ţării, precum şi a 
programului de guvernare acceptat de Parlament.  

Sanctiunile prevazute de nerespectarea Legii 115/1999 se regasesc in cuprinsul legii. 
 
Reamintim opiniei publice ca in minister si structurile subordonate, lucreaza 11.000 
de functionari, care consuma anual circa 200 milioane de euro. Ne-am fi asteptat, ca 
in schimbul acestor salarii, cel putin sa puna in opera legile tarii.  
 
Asteptam cu interes explicatiile Ministrului Educatiei, referitor la faptul extrem de 
grav, ca refuza sa puna in aplicare legi aflate in vigoare. 
 
 
COMITETUL DIRECTOR    EDU CER. 
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