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Poziţia Asociaţiei Ad Astra faţă de noua Lege a Educaţiei Naţionale 

 
 

Încă de la înfiinţarea sa în anul 2002, Asociaţia Ad Astra a susţinut constant 

necesitatea adoptării unei legislaţii moderne a educaţiei, care să răspundă adecvat provocărilor 

secolului XXI şi să faciliteze intrarea României în rândul statelor a căror dezvoltare are ca 

pilon principal cunoaşterea. Din păcate, interese înguste de partid sau de grup, dar şi lipsa 

unei viziuni clare a clasei politice româneşti asupra căilor de dezvoltare a ţării, au făcut ca 

discursurile mai degrabă festiviste să se substituie unor dezbateri autentice privind situaţia 

adevărată a învăţământului şi a cercetării româneşti. Între timp, România îşi consolidează, 

încet dar sigur, poziţia în coada clasamentelor privind calitatea educaţiei. La ultima evaluare 

PISA a OECD ţară noastră s-a plasat în urma tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, 

situându-se în compania unor ţări slab dezvoltate din America Latină şi Asia. Lucrurile nu 

stau mai bine nici în domeniul învăţământului superior şi al cercetării. În clasamente 

internaţionale care ierarhizează performanţa academică, universităţile şi institutele româneşti 

de cercetare ocupă locuri modeste în raport cu potenţialul ţării. Pentru foarte multe domenii, 

rezultatele academice ale cercetătorilor cu afiliere instituţională în România lipsesc, aproape 

cu desăvârşire, din paginile publicaţiilor străine de referinţă. În schimb, constatăm în ultima 

vreme o tot mai evidentă tendinţă de a pune în circuitul internaţional reviste româneşti de o 

calitate ştiinţifică îndoielnică. 

Legea Educaţiei Naţionale, publicată recent în „Monitorul Oficial”, care încheie un 

efort susţinut al actualului ministru şi al echipei sale de la Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, reprezintă o uriaşă şansă pentru învăţământul şi cercetarea 

românească.  Pentru prima dată după foarte mult timp se creează condiţiile necesare pentru 

transformarea şcolii dintr-un loc în care reproducerea şi asimilarea informaţiilor este literă de 

lege într-un mediu axat pe transmiterea de cunoştinţe şi formarea unei gândiri critice neapărat 

necesare omului modern. Cu referinţă la învăţământul superior, legea atacă direct practici 

reprobabile, incompatibile cu ideea de performanţă şi competiţie liberă. Într-o listă foarte 
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scurtă, sunt de amintit nepotismul, menţinerea în funcţii de conducere şi de administrare a 

unor persoane care au depăşit vârsta legală de pensionare, cumularea mai multor norme 

didactice şi de cercetare, proliferarea specializărilor şi programelor de studii neautorizate, 

promovarea în posturi pe principiul vechimii şi nu al competenţei, lipsa, sub masca unei greşit 

înţelese autonomii universitare, a răspunderii publice pentru persoanele aflate în poziţii de 

decizie. 

Asociaţia Ad Astra salută adoptarea noii Legi a Educaţiei Naţionale şi îşi exprimă 

speranţa că va fi aplicată în litera şi în spiritul ei. Atragem totodată atenţia asupra pericolului 

ca aplicarea întocmai a acesteia să fie amânată în urma unor negocieri în spatele uşilor închise, 

a opoziţiei acelor factori de putere politică şi academică ce promit „un nou pact al educaţiei”, 

sau ca urmare a lipsei unei finanţări adecvate a sistemului educaţional şi de cercetare. 

Considerăm că un prim pas important este adoptarea de urgenţă, în condiţiile unei 

transparenţe depline, a normelor de aplicare a noii legi. Printre altele, credem că în 

regulamentele de funcţionare a unor organisme de evaluare şi etică a cercetării, cum ar fi 

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 

(C.N.A.T.D.C.U.) şi Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării 

Tehnologice şi Inovării (C.N.E.C.Ş.D.T.I.) trebuie să se regăsească principiul cooptării 

membrilor pe baza competenţei şi eticii profesionale şi nu a poziţiei didactice sau academice 

formale. În acest sens este necesară şi includerea în astfel de organisme a unor cercetători 

români cu afiliere la centre academice importante din străinătate. De asemenea, din punctul de 

vedere al asociaţiei noastre, o altă urgenţă este elaborarea unor noi criterii de evaluare a 

performanţei ştiinţifice, astfel încât la concursurile pentru posturi didactice şi de cercetare şi la 

selectarea de proiecte finanţate din fonduri publice să se ţină cont exclusiv de relevanţa, 

vizibilitatea şi impactul internaţional ale producţiei ştiinţifice a aplicanţilor. Un pas important 

în aceeaşi direcţie este includerea în astfel de activităţi a evaluatorilor străini. 

 Suntem conştienţi de faptul că Noua Lege a Educaţiei oferă doar cadrul juridic necesar 

pentru reformarea profundă şi ireversibilă a şcolii şi cercetării româneşti. Fără aplicarea 

consecventă a principiilor enunţate de către aceasta şi, nu mai puţin important, fără o finanţare 

pe măsură, acest act de importanţă majoră ar putea să rămână, la fel cum s-a întâmplat în alte 

cazuri ale istoriei noastre recente sau mai îndepărtate, doar un simplu exerciţiu de intenţii.  
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