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COMUNICAT DE PRESA, 16 ianuarie 2012 

 

 

Referitor la ultimele ştiri şi reacţii, majoritatea în necunoştinţă de cauză şi de legislaţie în 

domeniu, privitoare la consecinţele aplicării OUG 92/2012, Asociaţia Naţională a Colegiilor şi Liceelor 

Pedagogice (ANCLP) face următoarele precizări: 

- Având în vedere că Legea nr. 1/2011/Legea Educaţiei Naţionale, prin Art. 236, 247 şi 248, a 

desfiinţat funcţiile didactice de învăţător şi de educatore şi, pe cale de consecinţă,  în ciuda faptului că în 

sistem funcţionau la data intrării în vigoare a noii legi şi funcţionează încă peste 40.000 de învăţători şi de 

educatoare excelent pregătite şi de înalt prestigiu profesional, precum şi licee şi colegii pedagogice de 

elită care pregăteau şi pregătesc în continuare elevi pentru funcţia didactică de învăţători-educatoare, 

Asociația Naţională a Colegiilor si Liceelor Pedagogice a solicitat Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, dnei Ministru Ecaterina Andronescu, pregătirea unei ordonanţe de urgenţă prin 

care atât învăţătorii şi educatoarele din sistem, cât şi liceele pedagogice să reintre în legalitate; 

- OUG 92/2012, prin Art. 11 şi 12, repară greşeala din Legea 1/2011 şi restabileşte legalitatea, 

reintroducând în Legea Educaţiei Naţionale funcţiile didactice de învăţător şi de educatoare şi redând 

liceelor pedagogice dreptul de a face ceea ce stiu şi fac foarte bine de sute de ani, respectiv să 

pregătească foarte bine tinerii pentru aceste profesii atât de necesare; 

 Referitor la articolul 12, litera c din ordonanţă (respectic b1, c1), privitor la obligativitatea 

completării studiilor, Asociația Naţională a Colegiilor si Liceelor Pedagogice consideră că, în societatea 

cunoaşterii, traseul liceu pedagogic-facultate cu profil pedagogic este calea de urmat pentru a califica 

tinerii cu performante în profesiunile didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar. 

 În opinia noastră, în acest moment, perioada de 6 ani stabilită prin ordonanţă pentru comple-

tarea studiilor actualilor învăţători şi educatoare din România poate fi interpretată ca  interval de graţie 

în care legiuitorul/Parlamentul României are posibilitatea şi obligaţia de a revizui şi completa Legea 

Educaţiei Naţionale, o lege fundamentală care, în forma actuală, aduce numeroase prejudicii sistemului de 

învăţământ. 
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