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Grupul consultativ de proiect ETUCE (Comitetul Sindical European pentru Învățământ) - EFEE 
(Federația Europeană a Angajatorilor din Învățământ) dorește să mulțumească membrilor 

delegației locale de studiu și tuturor persoanelor intervievate în România pentru timpul 
acordat și ospitalitatea de care au dat dovadă. 
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1. NOTE DE TEREN 

Informațiile utilizate în acest raport se bazează în principal pe interviuri de grup semi-
structurate cu un număr total de 25 de participanți principali. Pe de-o parte, partenerii sociali 
la nivel național și anume reprezentanții FSLI (Federația Sindicatelor Libere din Învățământ) și 
Alma Mater - două sindicate din sectorul educațional din România -  și reprezentantul 
Ministerului Educației și Cercetării Științifice (MECS), în calitate de angajator; pe de altă parte, 
experții în probleme de securitate și sănătate, și anume formatori FSLI și un profesor 
universitar; și, în sfârșit, directori de școală, sindicaliști și profesori de la școlile „Principesa 
Margareta” și „Alexandru Ioan Cuza”. „Principesa Margareta” este o instituție publică de 
învățământ pentru ciclul primar și gimnazial (elevi cu vârste de 6-14 ani), situată în București. 
În anul școlar 2014-2015 au existat 45 de clase, 1178 elevi din diferite medii socio-economice  
(670 băieți și 508 fete) și 67 de cadre didactice (60 femei și 7 bărbați), 17 fiind angajați cu o 
fracțiune de normă în această școală. „Alexandru Ioan Cuza” este un liceu public (elevi cu 
vârste de 14-18 ani), cu un profil de științe marcat, situat în București. În anul școlar 2014-2015 
au existat 29 de clase, 859 elevi cu o situație socio-economică medie (494 băieți și 365 fete) și 
54 de cadre didactice (46 femei și 8 bărbați), 9 fiind angajați cu o fracțiune de normă în acest 
liceu. 

Delegația de studiu a fost formată din doi reprezentanți ai EFEE și patru ai ETUCE, câte un 
reprezentant al fiecărei organizații la nivel european, iar ceilalți, reprezentanți ai organizațiilor 
la nivel național (România, Marea Britanie și Finlanda), precum și dintr-un membru al echipei 
de cercetare. 

Cercetătorul a efectuat interviuri de grup semi-structurate și, la sfârșitul interviurilor, ceilalți 
membri ai delegației de studiu au putut pune mai multe întrebări în conformitate cu orientările 
convenite în cadrul reuniunilor grupului consultativ. Toate interviurile au avut loc într-un mod 
constructiv, într-un mediu relaxat, care să permită realizarea obiectivelor studiului de caz, 
adică obținerea unei descrieri a situației pe plan național și a unor informații documentate 
privind bunele practici în prevenirea riscurilor psihosociale și combaterea stresului legat de 
locul de muncă în școlile secundare. 

Toate aceste informații au fost analizate pe baza înregistrărilor audio puse la dispoziție de 
către echipa de filmare, precum și a însemnărilor și discuțiilor din cadrul delegației de studiu. 
Datele secundare au fost puse la dispoziție de persoanele intervievate și considerate drept 
documente relevante. 

Din motive de protecție a datelor, numele celor intervievați nu sunt dezvăluite în raportul de 
față. 

2. CONTEXTUL DE ȚARĂ  

Sistemul școlilor secundare 

Școlarizarea oficială și obligatorie începe la vârsta de șase ani. Aceasta include învățământul 
primar (primele 4 clase) și prima parte din învățământul secundar (ultimele 4 clase). Printre 
obiectele de studiu se numără matematica, româna, istoria, geografia, științele, arta, 
introducere în calculatoare, religia, muzica, educația fizică și educația civică. După clasa a VIII-
a, elevii trebuie să treacă Testarea Națională pentru a se înscrie în învățământul secundar 
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superior (liceu). În cazul în care nu trec, elevii trebuie să urmeze o școală profesională timp de 
doi ani înainte de a fi admiși la liceu. Acesta cuprinde patru ani de studii, două niveluri 
obligatorii (clasele a IX-a și a X-a) și două niveluri facultative (clasele a XI-a și a XII-a). Fiecare 
liceu poate alege să ofere unul sau mai multe dintre cele cinci profilurile de învățământ: științe, 
umanist, tehnic, profesional și economic, ceea ce înseamnă subiecte suplimentare și până la 32 
de ore de curs pe săptămână. Acest profil influențează alegerea tipului de studii superioare. 
Elevii trebuie să treacă Examenul Național de Bacalaureat pentru recunoaștere.  

În 2014, existau 5232 de școli (primare, gimnaziale și licee), 98% finanțate integral de stat, cu 
3.107.852 de elevi (mai 2015). Există un decalaj al resurselor între zonele rurale și cele urbane. 

Condiții de lucru 

Potrivit MECS, în învățământul primar și secundar din România lucrează 224.825 de persoane, 
dintre acestea 171.335 fiind profesori titulari, adică au trecut examenele naționale (informații 
din mai 2015). Femeile reprezintă aproximativ 75% din forța de muncă (2012-2013). Vârsta 
medie a cadrelor didactice din învățământul secundar a fost de 42 de ani, 14% având vârste 
sub 30 de ani, iar 27%, sub 50 de ani (TALIS, 2013). 

76% din cadrele didactice sunt angajate cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu 
normă întreagă, însemnând cel puțin 40 de ore pe săptămână, dintre care 18 ore de cursuri 
față în față (ore de predare efectivă). Suplinitorii sunt recrutați cu normă întreagă, în principal 
cu contracte pe perioadă determinată de 1 an; această perioadă scurtă face dificilă integrarea 
lor în școală. Majoritatea cadrelor didactice lucrează într-o școală, dar în funcție de materia 
predată și numărul de elevi din școală (mai mic în zonele rurale) trebuie să completeze norma 
de 18 ore în una sau două școli suplimentare (volum compus de muncă). Școlile din România 
funcționează pe parcursul întregii zilei și predarea se face în schimburi. Lucrul în weekend este 
foarte răspândit, deoarece activitățile extracurriculare cu elevii și formarea cadrelor didactice 
nu pot avea loc toate de luni până vineri.  

Salariile cadrelor didactice sunt mici. De exemplu, în 2015, un cadru didactic cu 10 de ani 
vechime și fără o funcție de conducere câștiga aproximativ 238 € pe lună (salariul minim în 
România este de 217 €); în plus, salariul maxim după 40 de ani de muncă este de 500 € pe lună 
(similar cu salariile lunare medii brute din România: 564 €). Este, de departe, cel mai mic 
salariu pentru cadrele didactice din țările UE. Aceasta este o problemă la recrutarea cadrelor 
didactice: absolvenții caută locuri de muncă în alte sectoare în care salariile sunt mult mai 
mari. Dacă nevoile vieții cotidiene nu sunt acoperite și de alți membri ai familiei, profesorii 
trebuie să aibă un al doilea serviciu pentru a nu trăi în sărăcie. Statutul de cadru didactic ca 
profesie este în declin. 

Sănătatea și securitatea la locul de muncă 

În ciuda transpunerii Directivei 89/39/CEE în octombrie 2006 (Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a 
securității și sănătății în muncă), din care reiese obligativitatea angajatorului de a asigura 
sănătatea și securitatea lucrătorilor în fiecare aspect legat de locul de muncă (tehnologie, 
organizarea muncii etc.), numai aspectele tehnice ale siguranței sunt tratate la nivel de școală, 
sub umbrela SSM, ceea ce lasă deoparte abordarea mai largă privind realizarea unei politici 
generale de prevenire care să acopere toate riscurile profesionale. 



    

 

 
Proiect de cercetare privind inițiativele comune de prevenire a stresului 

Parteneri sociali care promovează locuri de muncă decente în sectorul învățământului pentru o viață de lucru mai sănătoasă 
Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Numărul Acordului de finanțare: VS/2015/0030. 

 

6 
 

  

Nu există dispoziții de reglementare specifice privind riscurile psihosociale sau de prevenire a 
stresului la locul de muncă, chiar dacă stresul este recunoscut întrucâtva ca factor de risc 
profesional, deoarece salariile includ un procentaj sub formă de primă de risc. 

Legea prevede obligația de înființare a unei comisii pentru sănătate și securitate în 
organizațiile care au mai mult de 49 de angajați. Această comisie răspunde de activitățile de 
prevenire la nivel de școală. 

Dialogul social 

Dialogul social a reînceput odată cu instalarea noului guvern, după ce mulți ani a fost aproape 
inexistent. Guvernul anterior a aplicat reduceri și măsuri de austeritate în sector, concretizate, 
printre altele, în reduceri salariale și înghețarea salariilor, precum și în interzicerea angajării 
de personal nou, urmate de o perioadă de conflict în relațiile de muncă care pare rezolvată 
acum.  

3. FACTORI DE STRES 

Există un acord important între partenerii sociali, Ministerul Educației și Cercetării Științifice și 
sindicate, cu privire la aspectele prioritare ale condițiilor de muncă. În ceea ce privește factorii 
de stres considerați în cadrul acestui proiect, volumul de muncă pentru profesori a fost 
evidențiat ca fiind cea mai importantă problemă în sistemul de învățământ preuniversitar, 
alături de salariile mici. La nivel de școală concluzia este aceeași. Intervievații, indiferent dacă 
sunt directori de școală, profesori, coordonatori sau sindicaliști, au indicat în mod categoric și 
în unanimitate volumul de muncă împreună cu salariile mici. Volumul de muncă excesiv ar 
putea conduce la expuneri nocive la riscuri psihosociale, respectiv solicitările cantitative, ritmul 
de lucru, conflicte de rol, conflictele familie-muncă și ascunderea emoțiilor. 

Surse 

S-au evidențiat în principal următoarele surse ale volumului de muncă excesiv: 

 Birocrația excesivă care supraîncarcă orele de lucru 
Cadrele didactice din școlile românești se confruntă cu un nivel excesiv de birocrație și de 
documente de completat, deoarece trebuie să consemneze în documente  aproape tot ceea ce 
fac. Profesorilor li se cere să aibă un portofoliu personal cu un plan de predare a lecțiilor, 
materiale de predare, evaluarea elevilor și rapoarte privind toate activitățile desfășurate. La 
nivel de școală, fiecare comitet trebuie să aibă un dosar special cu tot felul de documente 
privind procedurile, planul de acțiune și deciziile: rapoarte, procese-verbale etc. Una peste 
alta, pot exista până la 43 de comitete diferite în fiecare școală, unele dintre ele 
suprapunându-se în ceea ce privește conținutul, altele fiind schimbate din când în când de 
MECS sau de autoritățile locale.  
În ceea ce privește toate aceste informații, scopurile MECS sunt de a evalua sistemul de 
învățământ și de a genera informații pentru a îmbunătăți politicile educaționale și evaluarea 
școlilor, în vederea acordării de finanțări suplimentare și a realizării de investiții în școli. Aceste 
scopuri nu sunt clare la nivelul școlii, unde cadrele didactice și directorii au concluzionat că 
informațiile sunt compilate doar pentru evidențe.  
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 Curriculum vast și multe examene cu privire la care cadrele didactice nu au nimic de 
spus.  

Conținutul programei este stabilit de MECS. Nu este posibil ca profesorii să se abată de la 
aceasta, deoarece elevii trebuie să treacă examene dificile legate de aceste discipline 
obligatorii. Profesorii consideră curriculum-ul românesc prea vast, ceea ce nu le permite să 
abordeze subiectele în profunzime și nici să se concentreze asupra calității în educație. 
Subiectele sunt tratate sumar și de multe ori nu sunt adaptate la vârstele elevilor. Programa 
implică și solicită o mulțime de teme pentru acasă, examene și notări. 
 

 Raportul elev/profesor  
Înghețarea posturilor din învățământ din perioada 2009 - 2014 a provocat o scădere a 
numărului de cadre didactice și la fuziuni între clase și școli care au condus la dimensiuni ale 
claselor de 24-36 elevi, MECS alocând numărul de elevi la fiecare școală. Pentru profesori, 
acest lucru este extrem de obositor, deoarece lecția trebuie să fie adaptată la niveluri diferite 
ale elevilor, toți având nevoie de diferite metode de predare. 

4. BUNE PRACTICI 

În ciuda faptului că partenerii sociali, profesorii, directorii de școli care nu sunt membri 
sindicali, nu iau în considerare în mod oficial birocrația, curriculum-ul, politica privind forța de 
muncă, salariile, volumul de muncă etc. sub umbrela sănătății și securității ocupaționale, ca 
rezultat al abordării tehnocratice și axate pe siguranță a prevenirii, așa cum s-a explicat mai 
sus, caracteristicile evidențiate sunt legate de riscurile psihosociale și stresul la locul de muncă 
și, în plus, de prevenirea acestora la sursă. Problemele, modalitățile și propunerile de rezolvare 
a acestora ar putea asigura o îmbunătățire a nivelului de prevenire prevăzut, integrând, fără a 
fi un proces pe deplin conștient, prevenirea riscurilor psihosociale și a stresului la locul de 
muncă pe de o parte în dialogul social la nivel național și, pe de altă parte, în procesul de 
management general al școlilor. 

La nivel național 

În 2014, a fost semnat un acord între guvern și sindicatele românești ale cadrelor didactice în 
ceea ce privește sectorul educației. Prin acest acord, printre alte aspecte, guvernul s-a angajat 
să majoreze salariile profesorilor cu 10% în 2015 și să recruteze 2500 de profesori, precum și 
să elaboreze o nouă lege a învățământului. Prin angajarea de profesori noi se poate reduce în 
mod eficient volumul de muncă. În ceea ce privește noua lege, printre multe alte aspecte, 
urmează să fie negociate măsuri de reducere a volumului de muncă. Interviurile au evidenția 
acordul  complet cu privire la mai multe propuneri pentru a realiza reducerea volumului de 
muncă a cadrelor didactice. Dacă propunerile vor face parte din noua lege a educației, aceasta 
ar putea fi considerată o bună practică, alături de angajarea mai multor profesori, o măsură 
deja pusă în aplicare. Au fost discutate alte trei modalități de reducere a volumul de muncă:  

 Modernizarea curriculum-ului național, diminuarea cantității de informații și 
concentrarea pe aspectele practice, trecerea de la teoria intensivă la aplicarea 
cunoștințelor și adaptarea acestora la vârstele elevilor;  

 Diminuarea birocrației prin reducerea substanțială a numărului de comitete 
obligatorii în școli și de documente care trebuie întocmite; scopul este ca profesorii să 
își dedice timpul de lucru activității de predare și nu birocrației;  
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 Reducerea dimensiunii claselor (numărul de elevi dintr-o clasă poate ajunge și la 35, 
deși este limitat prin lege la 25-28), prin angajarea mai multor cadre didactice. 

Scopul este de a îmbunătăți condițiile de muncă și calitatea educației. 
 

La nivelul școlii 

Activitățile oficiale de Sănătate și Securitate Ocupațională (SSO) desfășurate de către 
comitetul pentru sănătate și securitate sunt legate numai de problemele de siguranță, 
urmărind principiul de evaluare a riscurilor și principalele sale elemente, cum ar fi identificarea 
pericolelor, participarea lucrătorilor și a reprezentanților lucrătorilor, introducerea de măsuri 
adecvate, documentarea și reevaluarea periodică, precum și asigurarea informării și pregătirii 
cadrelor. O atenție specială este acordată măsurilor de prim ajutor, de stingere a incendiilor și 
de evacuare a personalului (și elevilor), luându-se toate măsurile necesare și anume stabilirea 
contactelor cu serviciile externe conexe (poliție, pompieri etc.), desemnarea lucrătorilor care 
să pună în aplicare măsurile, informarea, oferirea de instrucțiuni și formare întregului personal 
și tuturor elevilor. Diferența cea mai remarcabilă dintre cele două școli din studiul de caz este 
faptul că Liceul Alexandru Ion Cuza a obținut de la consiliul orășenesc un buget pentru a 
externaliza activitățile de prevenire în cadrul unui experiment pilot. 

Niciuna dintre școli nu are o politică oficială, specifică, privind prevenirea stresului la locul de 
muncă sau a riscurilor psihosociale. În schimb, prevenirea stresului la locul de muncă și a 
riscurilor psihosociale este integrată și face parte din managementul general al școlilor.  

Directorii de școli, profesorii, sindicaliștii și coordonatorii comitetelor la nivel de școală 
consideră că soluțiile reale pentru volumul de muncă excesiv nu stau din mâinile lor. Ei propun 
angajarea mai multor profesori, reducerea dimensiunii curriculum-ului, reducerea numărului 
de comitete și scăderea birocrației de raportare la nivel național. Aceste propuneri sunt în 
concordanță cu cele pe care partenerii sociali naționali le negociază și doresc să le pună în 
aplicare. 

În același timp, însă, la nivel de școală, directorii au găsit împreună cu personalul modalități de 
a face față volumului de muncă și condițiilor de muncă în schimbare. Principalele măsuri luate 
în ambele școli sunt similare. Prin urmare sunt prezentate împreună:  

 Echipe de lucru participative și conducere distribuită 
Comitetele departamentale sau metodologice care se întâlnesc o dată pe lună sunt utilizate 
pentru a face schimb de materiale didactice și idei, pentru a dezvolta planificarea participativă 
a activităților, pentru distribuirea sarcinilor și împărtășirea rezultatelor, de exemplu pregătirea 
elevilor pentru teste, modul de predare a anumitor subiecte, planificarea lecțiilor etc. În acest 
fel, scade timpul alocat pregătirii lecțiilor, iar profesorilor li se oferă mai multă încredere. 
Coordonatorii comitetelor organizează aceste ședințe cu ceilalți profesori, iar directorul școlii 
nu participă la ele. 
De fapt, în ambele școli există un fel de consiliu al coordonatorilor care sunt responsabili 
pentru diferite domenii. Toate întrebările și comentariile legate de aceste domenii sunt 
abordate și tratate mai întâi de aceștia și, numai dacă ei nu le pot rezolva, se implică directorul 
școlii. Profesorii știu cui trebuie să se adreseze mai întâi, deoarece aceste informații sunt puse 
la dispoziția tuturor de la începutul anului școlar. 
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Directorul școlii joacă un rol important în încurajarea și crearea condițiilor pentru lucrul în 
echipă. De exemplu, pe de-o parte comitetele se dovedesc a fi un mijloc de constituire a unei 
echipe, pe de altă parte îi implică pe toți în căutarea de soluții atunci când apare o problemă; 
în plus, caută și organizează activități bazate pe munca în echipă, pentru a consolida echipa și 
oferă feedback cu privire la acest lucru. 
Stabilitatea contractuală în rândul personalului (vechimea îndelungată și contracte de muncă 
pe durată nedeterminată) este considerată esențială pentru a rămâne angajat în echipă, 
pentru cunoașterea reciprocă și obținerea unei experiențe profesionale profunde pe care să se 
poată conta. 

 Învățarea de la colegi pentru profesorii noi 
Profesorii noi sunt integrați în echipă urmând un program de învățare de la colegi, inclusiv 
îndrumarea și partajarea materialelor pentru reducerea volumului de muncă încă de la 
început, cu toate lecțiile care trebuie pregătite. 
 

 Organizarea orarului 
În funcție de dimensiunile clasei, atunci când se alcătuiesc orarele, cadrele didactice care au 
mai mulți elevi în clasă au prioritate de alegere în ceea ce privește organizarea orarului și, dacă 
este posibil, se asigură condiții pentru ca acestea să se odihnească între lecții.  
 

5. CONCLUZII 

În sectorul învățământului secundar românesc, activitățile oficiale de sănătate și securitate la 
locul de muncă sunt legate doar de problemele de siguranță. Nu există o politică oficială 
specifică privind stresul la locul de muncă sau de prevenire a riscurilor psihosociale. În schimb, 
riscurile psihosociale și prevenirea stresului la locul de muncă sunt integrate și fac parte din 
dialogul social național incipient și managementul general al școlilor. Cu toate acestea, ar fi 
utilă dezvoltarea unei abordări mai extinse pentru a se realiza o politică globală de prevenire, 
care să acopere tehnologia, organizarea activității (alegerea metodelor de lucru sau a 
echipamentelor de lucru, proiectarea locurilor de muncă, procedurile pentru distribuirea 
sarcinilor, orarele etc.), relațiile sociale și toți factorii legați de un mediu de lucru sănătos, 
inclusiv prevenirea tuturor riscurilor profesionale, în special a celor psihosociale.  
 
În ceea ce privește factorii de stres avuți în vedere de acest proiect, volumul de muncă a fost 
evidențiat de partenerii sociali naționali și directorii de școli, cadrele didactice și reprezentanții 
lor la nivel de școală ca fiind cea mai importantă problemă pentru cadrele didactice din 
sistemul de învățământ preuniversitar, alături de salariile mici. Volumul de muncă excesiv ar 
putea conduce la expuneri nocive la riscuri psihosociale, adică solicitările cantitative, ritmul de 
lucru, conflicte de rol, conflictul familie-muncă și ascunderea emoțiilor. 
 
Deoarece sursele identificate au fost birocrația excesivă, curriculum-ul vast și raportul dintre 
numărul profesorilor și cel al elevilor, propunerile de reducere a acestora ar putea fi aplicate la 
toate școlile din UE care au probleme similare în ceea ce privește volumul de muncă și sursele 
sale. Aceste propuneri sunt: 

o Restructurarea curriculum-ului cu scopul de a diminua cantitatea de informații 

și adaptarea acestuia la vârstele elevilor; 
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o Reducerea birocrației de raportare;  

o Recrutarea mai multor profesori cu înaltă calificare;  

o Lucrul în echipe participative și conducere distribuită; 

o Învățarea de la colegi pentru noii profesori;  

o Organizarea orarelor în așa fel încât să permită perioade de odihnă între ore. 
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Anexă 2: Studiu de caz 

Case study in Romania: Agenda, key actors and informants 

DAY HOUR ACTIVITY 

20.05. 
2015 

9:00 – 9:30   Visit of FSLI Headquarter 

9:30 – 10:30 PRESENTATION AND DISCUSSION ON THE CASE STUDY [1] 
 Short presentation of FSLI Romania 
 Description of the secondary school system as this is the focus of case studies 
 Information on the education workforce in Romania on the secondary schools  
 Information on social dialogue main features; trade unions and employers’ activities.  
 Questions and Answers 

 

10:45 – 12:30 PRESENTATION AND DISCUSSION ON THE CASE STUDY [2] 
 Legal basis for OSH in education in Romania 
 Psychosocial risks and work related stress prevention and effects on working conditions 
 The Committees for Health and Safety in Schools – the role of unions and management 

 

 14:00 – 17:30 STUDY VISIT [1] 
Visit at School no. 114 “Princess Margareta” – 

- Visit of the school 
- Introduction on the topic 
- Questions and Answers 
- Conclusions  

 

21.05 
2015 

9:30 – 13:00 STUDY VISIT [2] 
Visit at Theoretical High School “Alexandru Ioan Cuza” – 

 Visit of the school 
 Introduction on the topic 
 Questions and Answers 
 Conclusions 
 

15:00 – 17:00 STUDY ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN SCHOOLS AND KINDERGARTENS IN ROMANIA. 
- Working methodology 
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- main problems Romanian schools are facing 
- the actions which school leaders are taking to ensure occupational health and safety in schools  
- the role of social dialogue in solving these problems & recommendations of the research team 
- Questions and Answers 
 

17:00 – 18:00 EVALUATION SESSION OF THE STUDY VISIT 
- Questions and Answers 
- Reporting 
- Other information 

 

 

 

 


