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Poziţia Ad Astra privind Legea Educaţiei Naţionale 
 
 
7 Noiembrie 2010 
 
Degradarea continuă a învăţământului şi cercetării româneşti pune în pericol educaţia copiilor 
noştri şi viitorul ţării. Douăzeci de ani de reforme timide, douăzeci de ani de reforme în care 
interesele educaţiei şi cercetării ca motoare ale dezvoltării societăţii româneşti au fost subminate 
de ambiţii politice, orgolii exacerbate, interese personale şi de grup au creat un sistem anarhic, 
autarhic şi autosuficient, incapabil să genereze valoare reală şi să se autoreformeze. Ca urmare a 
acestor neajunsuri, România ocupă în mod constant ultimele locuri în ierarhiile europene şi 
internaţionale pentru educaţie şi cercetare. Este evident că actualul sistem de învăţământ a eşuat 
în a-şi îndeplini menirea de a forma oameni pregătiţi să facă faţă provocărilor secolului XXI. 
 
Schimbări de structură care să adreseze carenţele sistemului din România au fost convenite prin 
Pactul pentru Educaţie, semnat în 2008 de reprezentanţii tuturor partidelor politice parlamentare, 
dar şi de o parte din sindicatele din educaţie. Ne exprimăm speranţa că toţi politicienii şi 
sindicatele din educaţie percep corect stringenţa momentului şi vor înţelege să se ridice la 
înălţimea datoriei istorice care le revine. Ad Astra deplânge nivelul dezolant la care au ajuns 
dezbaterea publică şi comentariile pe subiectul legii educaţiei, în care atacurile la persoană, 
discursul persiflant până la injurie şi distorsionarea sistematică a adevărului au luat locul analizei 
fundamentate. Invităm părţile implicate în aceste dezbateri să dea dovadă de moderaţie şi să îşi 
explice cu calm şi argumentat poziţia faţă de Legea Educaţiei Naţionale, astfel încât cei cărora 
legea li se adresează în primă şi ultimă instanţă (elevii, studenţii şi familiile acestora) să înţeleagă 
corect elementele în dispută.  
 
Ad Astra şi-a exprimat în mod repetat opinia1 asupra proiectului de Lege a Educaţiei şi a înaintat 
public propriile propuneri şi amendamente/sugestii la lege, rezultat al dezbaterilor de idei din 
cadrul asociaţiei şi al interesului în modernizarea educaţiei şi cercetării din Romania. Având în 

                                                 
1 Poziţii Ad Astra cu privire la legea educaţiei naţionale:  

a) Poziţia Ad Astra faţă de situaţia de la Consiliul Naţional de Etică. Scrisoare către Ministrul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului:  http://ad-astra.ro/posts/view_post.php?post_id=1510&lang=ro 

b) Opinia Asociaţiei Ad Astra privitoare la noul proiect de lege a educaţiei: 
 http://ad-astra.ro/posts/view_post.php?post_id=1439&lang=ro 
c) Asociaţia Ad Astra propune o serie de sugestii de amendamente pentru noul Cod al Educaţiei 
 http://ad-astra.ro/posts/view_post.php?post_id=1296&lang=ro 
d) Poziţia asociaţiei Ad Astra faţă de pachetele legislative pentru reforma educaţiei şi cercetării 
 http://ad-astra.ro/posts/view_post.php?post_id=1282&lang=ro 
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vedere că angajarea răspunderii Guvernului pe Legea Educaţiei Naţionale a fost blocată prin 
decizia Curţii Constituţionale, Ad Astra salută reluarea dezbaterilor Comisiei de Învăţământ din 
Senat şi îşi exprimă speranţa că evaluarea şi amendarea articolelor acestei legi se vor desfăşura în 
ritmul alert şi cu responsabilitatea care caracterizează întreaga activitate a acestei onorate comisii. 
Conştienţi de dificultatea sarcinii asumate de Comisia de Învăţământ din Senat de a furniza 
plenului Parlamentului României o lege a educaţiei în mai puţin de 30 de zile,  Ad Astra a decis 
sa pună la dispoziţia comisiei o analiză succintă, punctuală (şi centrată în special pe învăţământul 
universitar) a Legii Educaţiei în varianta pe care Guvernul şi-a asumat recent răspunderea. 
 
Pentru reformarea sistemului educaţional din Romania, Ad Astra consideră esenţiale următoarele 
aspecte (în paranteză sunt menţionate articolele din varianta Guvernului care fac referire la aceste 
prevederi). 
 
Învăţământ preuniversitar 
 
1. Introducerea predictibilităţii în sistemul preuniversitar prin prevederea că orice modificare a 

evaluărilor naţionale are efect doar începând cu promoţia aflată în primul an al respectivului 
ciclu de studiu gimnazial sau liceal (Art. 5(3)). 

2. Ameliorarea calităţii învăţământului liceal prin oferirea posibilităţii liceelor de a stabili o 
combinaţie rezonabilă şi flexibilă a indicatorilor relevanţi pentru evaluarea obiectivă a 
performanţelor elevilor în vederea admiterii (Art. 76(2) lit. b): portofoliul educaţional, media 
de absolvire a învăţământului obligatoriu, media la probele de evaluare naţională de la 
sfârşitul gimnaziului şi nota la examenul de admitere. 

3. Depolitizarea învăţământului preuniversitar prin limitarea accesului persoanelor cu funcţii de 
conducere în partide politice la funcţia de director sau director adjunct în şcoli(Art. 257, (4)). 

Propunere Ad Astra:  

Considerăm că măsura introducerii masterului didactic drept condiţie obligatorie pentru 
accederea în învăţământul gimnazial şi liceal (Art. 238(1)) trebuie să fie dublată de posibilitatea 
echivalării acestuia cu un master de cercetare şi absolvirea unui modul psiho-pedagogic 
cuprinzător. 

 
Învăţământ superior 
 

1. Reformarea educaţiei doctorale prin:  

 Finanţarea programelor de doctorat prin competiţie naţională (Art. 160). 

 Acordarea dreptului de conducere de doctorate pe principiul performanţei ştiinţifice 
constatate printr-o evaluare şi certificare oficială periodică (Art. 166; Art. 170(4)).  

 Introducerea abilitării pentru acordarea dreptului de a conduce doctorate (Art. 300). 

 Extinderea dreptului de conducere de doctorat la conferenţiari, lectori/şefi de lucrări, 
respectiv cercetător ştiinţific gradul II şi III, cu condiţia obţinerii susmenţionatei abilitări. 

 Limitarea numărului de studenţi doctoranzi ce pot fi îndrumaţi de către un conducător de 
doctorat (Art. 167).  
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2. Reformarea sistemului de finanţare a cercetării prin  

 Menţionarea explicită a acordării de avansuri de până la 90% din valoarea întregului grant 
pentru proiectele de cercetare finanţate de ANCS şi  

 Introducerea principiului „grantul urmează cercetătorul” (Art. 191). 

3. Clasificarea universităţilor în: universităţi preponderent de educaţie; universităţi de educaţie 
şi cercetare ştiinţifică/de creaţie artistică; universităţi de cercetare avansată şi educaţie (Art. 
193(4)). 

4. Introducea Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România, pentru o evidenţă clară 
a studenţilor la nivel naţional (Art. 201). 

5. Reformarea sistemului de conducere a universităţilor prin: 

 Desemnarea rectorului prin concurs sau prin vot, metodologia aleasă de fiecare 
universitate urmând a fi stabilită prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor 
didactice şi de cercetare din universitate (Art. 209). 

 În cazul desemnării rectorului prin concurs, trebuie introdusă o metodologie clară pentru 
selectarea în condiţii cât mai obiective a unui candidat de către o comisie ce cuprinde cel 
puţin 12 personalităţi ştiinţifice şi academice din ţară şi străinătate.  La concurs trebuie să 
se prezinte minim doi candidaţi (Art. 210). 

 Desemnarea prin concurs public a decanilor, fiind obligatorie avizarea a cel puţin doi 
candidaţi (Art. 211(4)). 

 Introducerea limitării mandatului rectorilor la 8 ani cumulaţi (Art. 213(7)). 

 Interzicerea ocupării oricărei funcţii de conducere în universităţile publice după 
împlinirea vârstei de pensionare (Art. 215(1)). Pe aceeaşi linie, personalul didactic şi de 
cercetare se pensionează la vârstă de 65 de ani, cu posibilitatea continuării activităţii doar 
în condiţii strict reglementate (Art. 289). 

 Interzicerea explicită ca rectorii să cumuleze/deţină funcţii de conducere în partide 
politice sau poziţii de demnitate publică (Art. 215(3) şi (4)). 

6. Introducerea unei definiţii clare şi operaţionale a răspunderii publice precum şi a sancţiunilor 
asociate eventualelor încălcări: 

 Sesizarea Senatului universitar înainte de orice decizie de sancţionare. O sesizare nu poate 
fi considerată o sancţiune (Art. 125). 

 Transparenţa informaţiilor de interes public trebuie să facă parte din răspunderea publică 
(Art. 130 (3), 192). 

 Respectarea cifrei de şcolarizare trebuie să facă parte din răspunderea publică(Art.200(4)) 

7. Introducerea posibilităţii echivalării automate a diplomelor obţinute în universităţi de renume 
european şi/sau mondial (Art. 216(2) lit. f). 

8. Eliminarea separării conceptuale dintre cercetarea ştiinţifică universitară şi cercetarea care se 
desfăşoară în alte instituţii decât universităţile (e.g., institute de cercetare) (Art. 217(4)). 

9. Reformarea modului de finanţare a învăţământului superior: 
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 Finanţarea de bază se realizează după principiul performanţei, în urma ierarhizării 
programelor de studii în funcţie de calitate - alocarea finanţării de bază în funcţie de 
poziţia în această ierarhie (Art. 223(4)). 

 Introducerea finanţării suplimentare, acordate pe criterii de performanţă (Art. 223(3)). 

 Introducerea alocării multianuale, pe ciclu de studii, a finanţării de bază (Art. 223(5)); în 
acest fel, universităţile nu vor mai fi „penalizate” financiar pentru exmatricularea 
studenţilor slabi. 

 Fondurile rămase necheltuite la sfârşitul execuţiei bugetare anuale rămân la dispoziţia 
universităţii, fără a afecta cuantumul finanţării în anul următor (Art. 225). 

10. Reglementarea clară a normei didactice şi normei de cercetare (Art. 287). 

11. Introducerea posibilităţii angajării pe un post didactic sau de cercetare (prin excepţie de la 
legislaţia muncii), pe o perioadă determinată de 3 ani şi respectiv 5 ani pentru studenţii 
doctoranzi (Art. 294(3) şi (4)). 

12. Obligativitatea organizării unui concurs pentru angajarea pe un post didactic sau de cercetare 
pe perioadă nedeterminată (Art. 294(1)) şi impunerea unor criterii minimale de performanţă 
ştiinţifică pentru prezentarea la concurs (Art. 295(2)).  

13. Eliminarea criteriului „vechimii” didactice din lista condiţiilor necesare promovării în orice 
funcţie didactică. 

14. Introducerea abilitării (de conducere a studiilor doctorale) ca şi condiţie pentru accederea la 
poziţia de profesor universitar (Art. 300). 

15. Impunerea condiţiei ca tot personalul didactic şi de cercetare din universităţi (cu excepţia 
celor angajaţi pe perioadă determinată) să deţină un titlu de doctor în ştiinţe (Art. 301). 

16. Introducerea unor prevederi (Art. 306-310) şi sancţiuni (Art. 318-326) clare referitoare la 
etica universitară, respectiv încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în cercetare. 

Propunere Ad Astra:  

În vederea respectării autonomiei universitare, Ad Astra consideră că rolul de validare a rectorilor 
de către ministru/minister trebuie să se rezume strict la verificarea legalităţii procedurilor de 
alegere/concurs. 

 


