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Punct de vedere privind

Proiectul de lege a educa iei na ionale aprobat de cătț ț re 
Guvernul României 

i transmis la Parlamentul Românieiș

Asocia ia Ad Astra dore te să felicite Ministerul Educa iei pentru organizarea uneia dintreț ș ț  

cele mai deschise dezbateri publice din ultimii ani, pe marginea proiectului de lege a 

educa iei na ionale. Site-ul ț ț unpasinainte.edu.ro, precum i dezbaterile publice la care aș  

participat Ministrul Educa iei sunt un model de deschidere i transparen ă pentru mediulț ș ț  

politic românesc.

Asocia ia noastră a difuzat deja, la sectiunea „ tiri” a site-ului ț Ș ad-astra.ro, o reac ie laț  

prima versiune a textului de lege publicată pe site-ul Ministerului. O parte din acele 

observa ii au fost preluate de către echipa de redactare a versiunii finale, în timp ce alteleț  

nu s-au bucurat de o atenţie similară. Prin acest document, dorim să aducem în discuţie 

mai multe aspecte care ni se par deosebit de importante, de data aceasta pe marginea 

proiectului aflat în prezent în discuţie..

1. Noul text include prevederea care precizează unele elemente cheie ale raportului 

rectorului Art. 189(6)f. Este regretabil însă că printre aceste elemente nu se 

regăsesc bilan ul de cheltuieli al universită ii (în special al sumelor ob inute dinț ț ț  

taxele de colarizareș  i din ș regia proiectelor de cercetare), situa ia posturilorț  

vacante i ocupate din universitate i nici situa ia inser iei absolven ilor pe pia aș ș ț ț ț ț  

muncii. În acest fel, rectorul pare a fi exonerat din punct de vedere legal de 

responsabilită i legate de transparen a financiară i administrativă i de relevan aț ț ș ș ț  



educa ională a universită ii pe pia a muncii. Aceste aspecte sunt elementeț ț ț  

fundamentale ale răspunderii publice a universită ilor publice, fără de careț  

autonomia universitară va continua să joace rolul său actual, de pretext-cadru 

pentru a cheltui banul public în mod arbitrar i deconectat de la orice realitateș  

socială sau economică.

O prevedere cel pu in la fel de gravă este cea din Art. 189(7), prin care un mandatț  

de rector, odată câ tigat prin concurs public conform Art. 186 si 187, poate fiș  

reînnoit de către senatul universitar în mod indefinit i numai pe baza carteiș  

universitare. Această prevedere anulează, de drept, orice progres care ar fi putut fi  

realizat prin introducerea mecanismului de numire a rectorului pe bază de concurs  

public. 

2. Reforma educa iei din România depinde în mod crucial de reforma universită ilor,ț ț  

acestea fiind, a a cum a subliniat i Ministrul Educa iei, centre de putere aleș ș ț  

întregului sistem. În ultimii ani au fost introduse o serie de reglementări pentru a 

impune standarde mai exigente, spre exemplu, pentru ocuparea posturilor de 

conferen iar i profesor universitar. Cu toate acestea, nu a fost impusă şi norma caț ș  

persoanele care deţineau deja astfel de posturi să satisfacă noile criterii.. În aceste 

condiţii, în prezent, în pozi ii de autoritate i conducere ale ARACIS, CNCSIS,ț ș  

CNATDCU, ANCS i ale altor organisme de evaluare, finan are, autoritate i control,ș ț ș  

există foarte multe persoane care nu satisfac nici pe departe noile criterii ştiinţifice 

pentru ocuparea posturilor de conferenţiar şi profesor. Cu alte cuvinte, cadre care 

au ocupat posturi pe baza noilor criterii, mai exigente, se regăsesc, în majoritatea  

cazurilor, în situa ia de a fi evalua i de persoane care nu satisfac noile criteriiț ț . 

Această situa ie produce o distorsiune inacceptabilă a actului de evaluare iț ș  

finan are. Spre exemplu, proiecte de cercetare propuse de cercetători cu zeci deț  

articole publicate în reviste internaţionale de prestigiu sunt evaluate de comisii în 

componen a cărora intră persoane care nu au nici un astfel de articol în lista deț  

publica ii. Pentru a remedia această situa ie, Asocia ia noastră a propusț ț ț  

introducerea unui mecanism de validare pentru to i cei care ocupă posturi deț  

evaluare i control la nivel central. Mecanismul propus constă în verificarea faptuluiș  

dacă persoanele din aceste posturi satisfac criteriile minime de ocupare a unui post 

de conferen iar în vigoare în anul curent. ț

În opinia noastră, lipsa unei astfel de prevederi elementare este de natură a anula  

orice progres care ar fi putut fi realizat prin adoptarea prevederilor de control al  

calită ii introduse de noua lege. Primul pas indispensabil pentru asigurarea unuiț  



control eficient şi riguros al calită ii este de a impune un nivel ştiinţific pe măsură înț  

selectarea persoanelor care sunt chemate să aplice acest control, în cazul de fa ă,ț  

pentru membrii comisiilor consiliilor na ionale, membrii comisiilor de concurs pentruț  

posturi didactice i membrii comisiilor de doctorat. Reiterăm articolul de lege care arș  

putea rezolva această problemă fundamentală:

Art. X. (1) Se introduce procedura de validare minimală a prestigiului profesional pentru persoanele 

fizice care ocupă func ii în următoarele organisme, structuri, sau registre na ionale: ț ț

a). Consiliul ARACIS, Comisiile de exper i permanen i ale ARACIS i Registrul na ional de evaluatoriț ț ș ț  

al ARACIS,

b). CNCSIS, comisiile de specialitate i comisiile de lucru ale CNCSIS,ș

c). CNATDCU i comisiile de specialitate ale CNATDCU,ș

d). Consiliul de Etică Universitară i Comisiile de Etică Universitară,ș

e). CNFIS i comisiile de specialitate ale CNFIS,ș

f). comisii de concurs pentru ocuparea func iilor sau posturilor didactice, de cercetare sau deț  

conducere în universită ile publice,ț

g). comisii de doctorat,

h). alte comisii, organisme sau registre na ionale de exper i sau evaluatori ai învă ământului superiorț ț ț  

sau cercetării, desemnate de MECTS prin Ordin de Ministru.

(2) Este nulă de drept orice decizie, hotărâre, evaluare, numire, sau sanc iune elaborată deț  

organismele sau comisiile listate la alin. 1, în componen a cărora se regăse te o persoanăț ș  

nevalidată.

(3) Validarea se face pe bază de cerere individuală tip i se organizează de către Secretariatulș  

Agen iilor Ministerului.ț

(4) Validarea se face conform standardelor minimale pentru conferirea titlului de conferen iar înț  

vigoare la 1 ianuarie a anului precedent anului în care persoana ocupă o func ie în unul dinț  

organismele men ionate la Alin. 1.ț

(5) Procedura de validare conform acestor standarde minimale este deschisă oricărui cetă eanț  

român sau străin, indiferent de func ia sau postul academic pe care îl ocupă i indiferent dacăț ș  

activează în învă ământul superior public, învă ământul superior privat, în învă ământulț ț ț  

preuniversitar, în institute de cercetare, în mediul privat, în ară sau în străinătate.ț

(6) Procedura de validare durează maximum 20 de zile lucrătoare.

3. Reglementarea doctoratului a fost îmbunătă ită semnificativ graţie prevederilor dinț  

Art. 154, prin care cel pu in jumătate din comisia de doctorat prezentă la sus inereaț ț  

unei teze de doctorat trebuie să fie din afara UOD/IOSUD în care se sus ine teza.ț  

Pe de altă parte, câteva reglementări importante lipsesc: transparen a sus ineriiț ț  

publice i a manuscrisului tezei nu sunt prevăzute nicăieri. Propunem introducereaș  

următoarelor alineate la Art 154 :

(X1) Titlul tezei de doctorat, sumarul acesteia, componen a comisiei de doctorat, precum i data iț ș ș  

locul sus inerii publice a tezei de doctorat se publică pe site-ul Ministerului Educatiei i pe cel al UODț ș  

sau IOSUD respective cu cel pu in 30 de zile lucrătoare înainte de data sus inerii publice.ț ț



(X2) Un manuscris preliminar al tezei de doctorat, în cel pu in trei exemplare, trebuie făcut disponibilț  

la biblioteca UOD sau IOSUD în care se va sus ine teza cu cel pu in 30 de zile lucrătoare înainte deț ț  

data sus inerii publice. ț

(X3) Manuscrisul final al tezei de doctorat este disponibil în cel pu in trei exemplare la bibliotecaț  

UOD sau IOSUD în care a fost sus inută teza, în termen de maximum 3 luni de la data sus ineriiț ț  

publice.

(X4) În cazul tezelor sus inute în următoarele domenii fundamentale: tiin e exacte, tiin e ale naturii,ț ș ț ș ț  

tiin e economice, cultură fizică i sport, tiin e agricole i silvice, medicină veterinară, tiin eș ț ș ș ț ș ș ț  

inginere ti, tiin e militare i informa ii, sănătate -- teza este publicată în format electronic pe site-ulș ș ț ș ț  

UOD sau IOSUD în care a fost sus inută, în termen de 3 luni de la sus inerea publică.ț ț

(X5) În cazul tezelor sus inute în următoarele domenii fundamentale: tiin e umaniste, teologie,ț ș ț  

tiin e juridice, arte, arhitectură i urbanism, tiin e sociale i politice -- teza trebuie publicată înș ț ș ș ț ș  

termen de doi ani de la data sus inerii publice, fie la o editură interna ională sau la o editură atestatăț ț  

de CNCSIS, fie în format electronic pe situl UOD sau IOSUD în care a fost sus inută.ț

(X6) Nerespectarea prevederilor din acest articol conduce la anularea titlului de doctor.

O altă lacună este absen a defini iei „domeniilor profesionale” men ionate la Art.ț ț ț  

155(3).

4. Textul legii face referire explicită la interzicerea oricărei forme de discriminare pe 

criterii altele decât competen a profesională. Cu toate acestea, alte fenomene graveț  

nu sunt reglementate suficient de precis. Lipse te orice referin ă la fenomenul - largș ț  

răspândit - al hăr uirii profesionale i morale. Acest fenomen ar trebui să intre înț ș  

competen a Consiliului de Etică Universitară i ar putea fi definit în textul legii dupăț ș  

cum urmează:

(X) Este considerată hăr uire crearea inten ionată i sistematică a unei presiuni psihologice asupraț ț ș  

unei persoane fizice, de către una sau mai multe persoane aflate în pozi ii de conducere, vizând unulț  

din umătoarele obiective:

a). să determine respectiva persoană să ac ioneze, să intervină sau să se exprime în afaraț  

îndatoririlor sale stabilite prin reglementările legale în vigoare, prin carta universitară, prin contractul 

de studii sau prin contractul de muncă.

b). să determine respectiva persoană să renun e la exercitarea unui drept recunoscut prinț  

reglementările legale în vigoare, prin carta universitară, prin contractul de studii sau prin contractul 

de muncă.

c). să determine respectiva persoană să ac ioneze contrar legilor în vigoare, cartei universitare,ț  

contractului de studii sau contractului de muncă. 

(X2) Sanc ionarea persoanelor vinovate de hăr uire se face conform Art. 240(2)c-f, la recomandareaț ț  

Consiliului de Etică Universitară.

De asemenea, lipsesc anumite prevederi care ar putea garanta libertatea cadrelor 

didactice i de cercetare de a cheltui, după achitarea regiei datorate institu iei dinș ț  

care fac parte, fondurile ob inute prin finan ări non institu ionale (e.g. granturiț ț ț  

CNCSIS/ANCS, granturi Marie Curie, ERC, etc.), la adăpost de interferen aț  



administra iei institu iei din care fac parte. Acest aspect poate fi corectat prinț ț  

introducerea unui alineat la Art. 263 după alin. 3 după cum urmează:

(X) Libertatea de cheltuire a fondurilor de cercetare ob inute din surse externe universită ii, cuț ț  

respectarea normelor de transparen ă, siguran ă, securitate, igienă i sănătate publică conformț ț ș  

legilor în vigoare, reprezintă o componentă a libertă ii academice.ț   

5. Universită ile au două misiuni principale, aceea de transmitere a cunoa terii i deț ș ș  

creare a cunoa terii. Conform Art. 167(2) universită ile au obliga ia să creezeș ț ț  

structuri administrative care să administreze activită ile de cercetare. Se presupuneț  

că aceste structuri vor lua forma unor laboratoare, institute, centre sau grupuri de 

cercetare. 

În primul rând, acest articol nu are sens decât în cadrul universită ilor cu misiune deț  

cercetare, adică cele din categoria b i c  în sensul Art. 171.ș

De asemenea, articolul creează confuzie cu un număr de articole care 

reglementează departamentele: Art. 120, Art. 173(1), 189(11), Art 247. Nu e clar 

dacă laboratoarele de cercetare sunt înfiin ate de universită i sau de departamente,ț ț  

i care e statutul lor administrativ i subordonarea lor ierarhică. Această problemăș ș  

este accentuată mai ales în cazul laboratoarelor interdisciplinare. Spre exemplu, ne 

putem imagina înfiin area unui laborator de cercetare în biofizică, din care să facăț  

parte cadre didactice i de cercetare de la facultatea de fizică a Universită iiș ț  

Bucure ti, facultatea de biologie a Universită ii Bucure ti, facultatea de inginerie iș ț ș ș  

tiin a materialelor a Universită ii Politehnice Bucure ti, i a facultă ii de ingineriaș ț ț ș ș ț  

sistemelor biotehnice a Universită ii Politehnice Bucure ti. Existen a unei astfel deț ș ț  

structuri tehnico-administrative nu este prevazută în nici un fel în actualul text de 

lege, ea fiind deci imposibilă. Unul din obstacolele principale la crearea unor astfel 

de structuri este chiar problema, men ionată mai sus, referitoare la cheltuireaț  

fondurilor ob inute din fonduri exterioare universită ii. Limitarea birocratică a libertă iiț ț ț  

cercetătorilor i echipelor de a cheltui fondurile ob inute din finanţări externeș ț  

universită ii afectează nu doar derularea proiectelor, ci i viabilitatea oricăreiț ș  

colaborări ce implică cercetători din facultă i sau universită i diferite. Povaraț ț  

birocratică este excesivă în cele mai multe cazuri. Suntem de părere că o  

reglementare mai precisă a independen ei financiare i a libertă ii academice aț ș ț  

cercetătorilor fa ă de institu ia din care fac parte ar fi un progres importantț ț  spre a 

rezolva problemele men ionate mai sus.ț

6. Art. 152 si 260(4) corelează capacitatea de a conduce doctorate cu ocuparea unei 

func iiț  de profesor universitar sau de cercetător tiin ific grad 1. În opinia noastrăș ț  



însă, capacitatea de a conduce doctorate ar trebui să fie corelată nu cu func iaț  

ocupată, ci cu nivelul de vizibilitate interna ională în cercetare. O versiuneț  

intermediară a textului legii apărută pe situl Ministerului introducea un mecanism de 

abilitare a conducătorilor de doctorat independent de func ia ocupată, i corelatț ș  

exclusiv cu competen a i vizibilitatea interna ională a acestora. În versiuneaț ș ț  

actualmente disponibilă pe site-ul ministerului acest mecanism a fost eliminat. 

Corelarea capacită ii de a conduce doctorate cu ocuparea func iei de profesor sauț ț  

CS1 va avea o singură consecin ă directă: blocarea dinamicii ascendente a tinerilorț  

cercetători cu performan e în cercetare, lucru care va determina în continuareț  

exodul celor mai buni dintre ace tia în străinătate. Această prevedere este cuș  

adevărat nefastă, datorită faptului că reprezintă un obstacol de netrecut în calea 

tinerilor cercetători interesa i i capabili de a- i stabili o echipă de cercetare înț ș ș  

România. Prevederea ac ionează ca o excludere de facto a celor mai capabili iț ș  

ambi iosi tineri cercetători de la o carieră universitară în România.ț

7. Textul legii nu prevede elaborarea unei defini ii unitare i general valabile aț ș  

conflictului de interese în învă ământul superior. Paradoxal, textul face referire laț  

„principii de etică” (Art. 130, 132, 156)  fără a preciza însă cine este însărcinat cu 

elaborarea acestora. Codul de etică universitară inclus în carta universitară (Art. 

117) este lăsat în totalitate la latitudinea senatului universitar. Prin urmare, 

principiile de etică i deontologie vor varia de la o universitate la alta i ș ș este 

imposibil de determinat pe ce bază va func iona Consiliul de Etică Universitarăț  

men ionat la Art. 156.ț  Pentru a solu iona această problemă, propunem însărcinareaț  

Consiliului de Etică Universitară cu elaborarea unui set de principii minime de etică 

i deontologie, care se vor regăsi obligatoriu în codul de etică i deontologie alș ș  

fiecărei universită i. La Art. 195(3) se poate adăuga punctulț
c). elaborarea în termen de 6 luni de la promulgarea prezentei legi a unui Manual de Referin ă alț  

Eticii i Deontologiei Universitare (MREDU). În rolul său de ultimă instan ă în rezolvarea litigiilor deș ț  

etică universitară, Consiliul de Etică Universitară se bazează pe MREDU. 

În particular, MREDU trebuie să definească în detaliu, printre altele, situa iile deț  

nepotism, (eliminând necesitatea Art. 115(2)b) precum i situa iile de plagiat.ș ț  

MREDU ar da sens i aplicabilitate sporită alineatului 255(3). În forma actuală,ș  

acesta din urmă este vid de sens, în absen a unei ț defini iiț  a no iunii de plagiat i aț ș  

unei autorită i abilitate să „ț dovedească” plagiatul.

Sugerăm de asemenea introducerea unui mecanism de responsabilizare a 

institu iilor pentru documentele publice care poartă antetul acestora, în specialț  

lucrările de licen ă, de masterat i tezele de doctorat. În caz de plagiat, institu iaț ș ț  



este par ial responsabilă pentru faptul de a fi permis finalizarea i publicarea lucrăriiț ș  

respective. Sanc iunile ar trebui să se răsfrângă nu doar asupra autoruluiț  

documentului (anularea diplomei sau titlului), ci i asupra institu iei. Spre exemplu,ș ț  

originalitatea lucrărilor de licen ă, de masterat i a tezelor de doctorat ar trebuiț ș  

definită ca facând parte din răspunderea publică a departamentului sau coliiș  

doctorale care a validat respectiva lucrare.

8. Art. 201(2) lasă larg deschisă poarta pentru folosirea fondurilor publice în scopuri 

diferite de cele pentru care ele au fost ini ial alocate. Alineatul prevede ca fondurileț  

rămase necheltuite la sfâr itul anului să rămână în folosin a universită ii în modș ț ț  

indefinit, pentru anii următori, indiferent de sursa sau destina ia lorț . Sugerăm 

modificarea acestui alineat după cum urmează:

(2) Fondurile rămase la sfârşitul anului din execu ia bugetului prevăzut în contractul institu ional,ț ț  

precum şi fondurile aferente cercetării ştiin ifice universitare şi veniturile extrabugetare, rămân laț  

dispozi ia universită ilor şi se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al institu iei, fără vărsăminteț ț ț  

la bugetul de stat şi fără afectarea aloca iilor de la bugetul de stat pentru anul următor, cu condi iaț ț  

respectării destina iei ini iale a fondurilor.ț ț

9. Art. 144(5)a este incompatibil cu Art. 260(1). Primul precizează că doctoratul este o 

condi ie esen ială a unei cariere didactice în învă ământul superior. Al doileaț ț ț  

reglementează func ia universitară de asistent universitar, pentru care ț nu este 

necesară o diplomă de doctor, ci doar o diplomă de masterat. Recomandăm 

desfiin area postului de asistent universitar i înlocuirea lui cu pozi ia de student-ț ș ț

doctorand sau asistent-doctorand. 

10. În actualul text, organizarea internă a facultă ilor este excesiv reglementată.ț  

Suntem în favoarea unei abordări mai pu in interven ioniste, lasând la latitudineaț ț  

conducerii fiecărei facultă i crearea de structuri interne de tipul departamentelor, cuț  

singura prevedere că orice structură formală internă cu putere de decizie în 

administrarea activită ii didactice trebuie să fie condusă de un director ales pe bazăț  

de concurs public. O astfel de prevedere ar da consisten ă obiectivului asumat deț  

actuala reformă: introducerea unui sistem managerial în universită ile române ti.ț ș

11. Art 170 i 171 introduc o evaluare i ierarhizare a programelor de studii i aș ș ș  

institu iilor de învă ământ superior, pe baza unei metodologii ț ț care urmează a fi 

adoptată ulterior. Principiile de bază ale aspectului de cercetare/dezvoltare a unei 

astfel de metodologii, general acceptate în tot spa iul OECD, sunt descrise înț  

Manualul Frascati elaborat de NESTI (National Experts on Science and Technology 

Indicators). Recomandăm traducerea acestui manual în limba română, publicarea 

lui pe site-ul Ministerului i adoptarea lui ca punct de plecare pentru toate evaluărileș  



institu ionale în domeniul cercetării i dezvoltării în România.ț ș

De asemenea, ierarhizarea programelor de studii prevăzută la Art. 171(2) trebuie 

efectuată pe domenii, astfel încât programe de studii din acela i domeniu să fieș  

comparate între ele. În caz contrar există riscul ca ierarhizarea să 

favorizeze/defavorizeze unele domenii/programe în mod arbitrar i nejustificat. Art.ș  

171(1) ar putea fi înlocuit cu

Art. 171(1) Pentru asigurarea calită ii în învă ământul superior, Ministerul Educa iei, Cercetării,ț ț ț  

Tineretului i Sportului, prin organismele abilitate, realizează evaluarea programelor de studii, peș  

domenii de licen ă, masterat i respectiv doctorat, i evaluarea institu ională a universită ilor.ț ș ș ț ț

12. Considerăm că prevederile 260(2)e, 260(3)c, 260(3)e, 260(4)c, care fac referire la 

„alte cerin e” pe care senatul universitar le poate adăuga pentru ocupareaț  

posturilor, introduc posibilitatea  unei preselec ii birocratice i arbitrare, de natură săț ș  

elimine în mod nejustificat unele dosare, înainte ca acestea să fie analizate de către 

comisia de concurs. Sarcina selec iei candidatului cu profilul cel mai potrivit postuluiț  

ar trebui să revină în întregime comisiei de concurs. Orice dispoziţie legală ce ar 

permite ca unele dosare să fie blocate administrativ reprezintă o poartă deschisă în 

faţa abuzurilor şi  arbitrarului. Acesta poate fi un mijloc de a introduce prevederi 

menite să elimine candida i care provin din afara institu iei, pentru a „rezerva”ț ț  

locurile pentru candida ii locali. Respectiva posibilitate poate fi exploatată pe scarăț  

largă în universită ile române ti pentru a elimina competi ia i a perpetua sistemulț ș ț ș  

clanurilor universitare. Păstrarea acestor prevederi este de natură de a întârzia sau  

chiar de a anula orice progrese care ar fi putut fi înregistrate prin introducerea  

sistemului de control al calită ii în universită ile publice prin prezentul proiect deț ț  

lege.

Sugerăm, de asemenea, înlocuirea prevederii 260(3)e (de altfel redundantă prin 

raport cu 260(3)c) cu 

260(3)e Validarea rezultatului concursului pentru postul de conferen iar se face de către CNATDCU.ț

13. Obiectul principal al activită ii Asocia iei noastre se rezumă la aspectele legate deț ț  

învă ământul superior. Cu toate acestea, există un aspect al textului legii referitor laț  

învă ământul preuniversitar pe care dorim săț -l men ionăm. Acesta este legat deț  

obligativitatea urmării unui master didactic pentru a preda în ciclul liceal Art. 

219(1)b. Recomandăm introducerea posibilită ii de a preda în licee cu un masterț  

tiin ific, cu urmarea modulului pedagogic de licen ă. Sugerăm înlocuirea Art. 219(1)ș ț ț  

cu:

Art. 219 (1)  Pentru ocuparea func iilor didactice este necesară efectuarea unui stagiu practic cuț  

durata de un an colar, realizat într-o unitate de învă ământ, în func ia didactică corespunzătoareș ț ț  



studiilor, sub îndrumarea unui profesor mentor i trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condi iiș ț  

minime de studii:

Pentru predarea în ciclul gimnazial:

a) absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de licen ă în profilul postului;ț

b) absolvirea masteratului didactic cu durata de 2 ani.

Pentru predarea în ciclul liceal:

a) absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de licen ă în profilul postului;ț

b) una din cele două op iuni următoare:ț

i) absolvirea masteratului didactic cu durata de 2 ani

ii) absolvirea modulului didactic în cursul studiilor universitare de licen ă i a unui masterat tiin ific înț ș ș ț  

profilul postului.

Asocia ia Ad Astra.ț


