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Repartizarea suplinitorilor calificati din Constanta, sub
semnul intrebarii
45

Desi nu ar fi trebuit sa prezinte nicio surpriza, sedintele publice pentru detasari, continuitati si
supliniri ale cadrelor didactice din Constanta in anul scolar 2007/2008 stau sub semnul... intrebarii.
Incepind din data de 27 august si pina astazi, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Constanta
organizeaza in amfiteatrul "Coriolan" al Colegiului National "Mircea cel Batrin" (CNMB), utilizind
aplicatia "Titularizare 2007", sedinte publice de repartizare. Aceste sedinte ar trebui sa se
desfasoare in conformitate cu prevederile din Metodologia privind miscarea personalului didactic de
predare si pregatire/instruire practica din invatamintul preuniversitar, aprobata prin Ordinul
Ministerului Educatiei si Cercetarii nr. 5602/2006. Metodologia contine si ordinea ocuparii posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate. Aceasta ordine cuprinde: detasare la cerere prin concurs
national si concurs specific, pe specialitati; suplinire prin continuitate; afisare lista posturi
vacante/rezervate pentru suplinire si afisare lista candidati; repartizare suplinitori calificati,
participanti la concursul din 16 iulie si la cel din 16 august 2007. Sedinta de repartizare a
suplinitorilor calificati, din 31 august 2007, care a inceput cu intirziere (15.30 in loc de 15.00), s-a
impotmolit in dreptul candidatului cu numarul 6 (desi metodologia este foarte explicita in privinta
absentei unui candidat - n.r.) si s-a oprit timp de 4 ore, continuind "in prelungiri", adica dupa orele
19.00. 

Astfel, profesorii constanteni care s-au prezentat la "prelungirile" sedintei publice, pentru a afla
locurile ramase pe care puteau fi repartizati, au avut o surpriza de proportii: dintre cele 11 locuri
aflate, la inceputul sedintei pe liste, mai ramasesera doar cinci. Locurile de la Colegiul National
"Mircea cel Batrin", Colegiul "C-tin Bratescu", Sc. nr. 12 si Sc. nr. 31 disparusera in decurs de citeva
ore. Cadrele didactice care au avut parte de acesta "surpriza" sustin ca posibilitatea ca aceste locuri
sa fi intrat la continuitate este exclusa, deoarece sedinta pentru suplinire prin continuitate avusese
loc cu o zi, inainte de cea de repartizare a suplinitorilor calificati. Mai mult, in timpul ei nimeni nu
anuntase o modificare. Astfel, cadrele didactice au constatat ca locurile pe care le-ar fi putut,
teoretic, ocupa, de fapt, nu exista. Potrivit declaratiei prof. Dorina Pisaltu, care a dat concurs pentru
ocuparea unui post la limba germana si care a obtinut a treia medie, "ordinea de pe listele de la ISJ,
care ar fi trebuit realizate in ordine cronologica, conform metodologiei, nu corespundea realitatii. Eu
am avut a treia medie din oras si m-am trezit pe locul al cincilea, deoarece inaintea mea au intrat doi
profesori care-si dadusera concursul de titularizare in 2006. Conform metodologiei, mediile finale ale
cadrelor didactice care au dat concurs in 2005 si 2006 pot fi luate in considerare doar daca aceste
cadre sustin si examenul de titularizare din 2007, in acest caz, ele avind posibilitatea sa-si treaca
cea mai mare nota pe care au obtinut-o. Insa, cei care au intrat pe liste inaintea mea nu au mai
participat la concurs anul acesta. La limba italiana s-a intimplat acelasi lucru, la invatatori de
asemenea". Prof. Elizabeta Badoiu, care a dat examen la limba italiana, confirma si ea declaratia
colegei sale. Pus la curent in privinta acestei probleme, inspectorul de resurse umane din cadrul
ISJ, Nejdet Ismet Gevat, a spus ca el a anuntat la conducerea Inspectoratului Scolar ca
succesiunea sedintelor publice se va face in ordinea fireasca a anului in care a fost sustinut
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examenul de titularizare, primii fiind, evident, profesorii care au sustinut acest examen in sesiunile
16 iulie si 16 august 2007. Inspectorul scolar general, prof. Marian Sirbu, a declarat insa, ieri, ca nu
este la curent cu aceasta problema, promitind, insa, ca se va documenta.
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