
 
,,Congresul învăţătorilor din România este necesar să fie instituţionalizat ca o formulă a celor care împărtăşesc valori 
comune, ca o asociaţie profesională ce trebuie să fie ascultată în sincronizarea învăţământului, a programelor şcolare, 

a legislaţiei, a pregătirii iniţiale şi a formării pe tot parcursul vieţii a celor responsabili cu alfabetizarea ţării”. (din 
mesajul către Congresul al XXIX-lea al Învăţătorilor al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării - Ecaterina Andronescu) 

 

INVITAŢIE 
Nr.180/ 18 08 2009 

 

Stimată Colegă / Stimate Coleg    Dr. DAN SPOREA 
 

 Vă invităm la Congresul Cadrelor Didactice din România şi al Cadrelor Didactice Române de peste 
Hotare -al XXX-lea Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România - care va avea loc în 27-30 
august 2009 în Bucureşti în Sala de festivităţi din Complexul Leu- str Iuliu Maniu nr 1-3. În acelaşi 
complex al Universităţii Politehnica va fi şi cazarea şi masa pentru cei care au anunţat că au nevoie şi de 
aceste servicii. 
 

 Congresul se desfăşoară sub patronajul MECI. La eveniment, pe lângă aproape 900 de delegaţi din 
toate judeţele, vor fi prezenţi şi peste 70 de delegaţi ai cadrelor didactice din toate comunităţile româneşti 
autohtone de peste hotare, înalţi oficiali ai statului român, reprezentanţi ai MECI şi are ca scop principal 
dezbaterea Codului Educaţiei, dar şi a altor proiecte de acte normative din domeniul educaţiei. 
  

 La eveniment pot participa la cerere şi reprezentanţi ai sindicatelor, ai altor asociaţii profesionale 
ale cadrelor didactice, ale minorităţilor naţionale, reprezentanţi ai alternativelor educaţionale, 
reprezentanţi ai asociaţiilor părinţilor, studenţilor şi elevilor, furnizori de materiale didactice şi servicii 
pentru învăţământ, presa de specialitate. 
 

 La congres se vor lansa şi distribui gratuit Buletinul congresului, Revista AGIRo nr 2 şi volumul 
Portrete de dascăli ediţia I. Pe lângă scopul anunţat şi bucuria de a fi împreună cadre didactice din toată 
România şi din multe ţări, se va participa şi la o importantă secţiune de formare profesională susţinută de 
personalităţi ale ştiinţelor educaţiei. Se va elibera participanţilor şi o adeverinţă corespunzătoare. 
 

În seara zilei de 27 august are loc primirea delegaţiilor din ţară şi de peste hotare, iar după cină o 
întrunire a preşedinţilor asociaţiilor/sucursalelor judeţene/de sector membre AGIRo. Deschiderea 
lucrărilor congresului va fi în plen în 28 august ora 10 şi va fi urmată între orele 13-14 de un program 
cultural. Lucrări în plen vor fi şi în 29 şi 30 august între orele 10-14. În 28 şi 29 august între orele 16-18 vor 
fi lucrări pe secţiuni/departamente, conferinţe pedagogice, prezentări de material didactic şi servicii pentru 
învăţământ. În 28 şi 29 august după cină vor fi întâlniri de lucru ale conducerilor 
asociaţiilor/sucursalelor/departamentelor. Congresul se încheie în 30 august ora 14. 
 

Informatii suplimentare la vioreldolha@yahoo.com sau 0746787740 sau 0723259290. 
 

Cu multă consideraţie, 
Viorel Dolha 

preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România 
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