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Noua lege a educaţiei

Asociaţia  Ad Astra salută  publicarea  proiectului  noii  legi  a  educaţiei,  îşi  exprimă 

susţinerea faţă de ideile şi principiile de bază cuprinse în acest act fundamental pentru 

societatea  românească  şi  invită  toate  părţile  interesate  la  un  dialog  sincer,  menit  a 

armoniza  cât  mai  mult  posibil  punctele  de  vedere  exprimate  de  către  profesori, 

cercetători,  învăţători,  elevi,  studenţi,  părinţi  şi  sindicate.  Totodată,  ne  exprimăm 

dezacordul faţă de abordările politicianiste, prin care este pusă la îndoială însăşi nevoia 

de reformă a sistemului educaţional din România.

Prin  acest  comunicat  dorim  să  subliniem,  în  linii  mari,  aspectele  pe  care  le 

consideram benefice,  atrăgând,  în  acelaşi  timp,  atenţia  asupra unor  prevederi  care  se 

impun a fi reformulate sau chiar regândite. În consecinţă, vedem textul legii ca pe un 

şantier  în  lucru,  care  promite,  pentru  prima  oară  după  Revoluţie,  o  schimbare  reală, 

profundă şi pozitivă a învăţământului superior şi a cercetării.
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Autonomia universitară versus responsabilitatea publică

Una dintre piedicile principale în calea unei modernizări a învăţământului superior şi 

a cercetării româneşti este lipsa unei definiţii  legale riguroase a noţiunii de autonomie 

universitară.  Constituţia  României  şi  Legea  învăţământului  în  vigoare  la  această  dată 

garantează autonomia universitară, fără a trasa însă clar frontierele acesteia. Respectiva 

lacună legislativă a permis universităţilor şi institutelor de cercetare să cheltuiască banul 

public în afara oricărui control real al eficienţei, relevanţei, calităţii şi eticii. Amintim în 

acest  context  faptul  că  în  toate  clasamentele  internaţionale,  elaborate  în  ultimii  ani, 

universităţile româneşti se situează în partea de jos a listei sau chiar nu apar deloc, că 

revistele noastre academice contează foarte puţin în circuitul ştiinţific internaţional, că 

universităţile şi institutele noastre de cercetare nici nu există pe harta destinaţiilor pentru 

cadre  didactice  şi  cercetători  importanţi  din  Occident.  S-a  excelat,  în  schimb,  în 

promovarea în posturi superioare din universităţi şi institute de cercetare a unor persoane 

bănuite de încălcarea celor mai elementare norme deontologice,  cu rezultate ştiinţifice 

mai mult decât discutabile, foarte mulţi cercetători performanţi şi de perspectivă au fost 

obligaţi să aleagă exilul academic, iar „industria diplomelor” a devenit, de departe, una 

dintre cele mai performante din România.

Cu foarte mare întârziere, pentru prima oară după Revoluţie, proiectul de lege supus 

actualmente  dezbaterii  publice  încearcă  să  traseze  o  linie  de  separaţie  clară  între 

autonomia  universitară  şi  responsabilitatea  publică.  În opinia  Asociaţiei  noastre,  acest 

lucru nu are nimic excepţional în sine. Dimpotrivă. România se racordează în acest fel, la 

practicile în domeniu din majoritatea ţărilor europene, dar şi din S.U.A., Canada, Japonia 

etc., unde finanţarea de către stat a universităţilor este condiţionată de respectarea unor 

criterii stricte de performanţă, calitate, transparenţă şi etică. Astfel, afirmaţiile că unele 

prevederi din proiectul de lege privind alegerea organelor de conducere şi monitorizarea 

activităţii universităţilor ar constitui ingerinţe fără precedent ale factorului politic în viaţa 

universitară  sunt  contrazise  de  reglementări  similare  internaţionale.  De pildă,  potrivit 

legii  educaţiei  superioare,  în  Bavaria,  recunoscută  pentru  calitatea  deosebită  a 

universităţilor sale, preşedinţii (rectorii) sunt aleşi de către un „consiliu universitar”, din 

care fac parte şi persoane din afara universităţii respective, numite direct de către guvern, 
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fiind confirmaţi ulterior în funcţie de către ministru. Tot în Bavaria, universităţile sunt 

obligate  să  încheie  cu  finanţatorul  de  bază,  adică  statul,  contracte  speciale  de 

performanţă.

Transparenţa administrativă şi financiară

Una dintre dovezile cât se poate de clare pentru lipsa de responsabilitate publică 

în  universităţile  româneşti  este  lipsa  transparenţei  administrative  şi  financiare.  Acest 

derapaj grav a fost scos în evidenţă în special de raportul Coaliţiei pentru Universităţi 

Curate, publicat în aprilie 2009. Printre altele, în respectivul document se constată faptul 

ca 62% dintre universităţile publice supuse monitorizării au refuzat să răspundă la cereri 

privind informaţii de interes public, în baza Legii 544/2001. De asemenea, 13 universităţi 

din  42 (30%) au refuzat  sa publice declaraţiile  de avere şi  de interes  ale  cadrelor  de 

conducere, conform Legii 144/2007. Aceste încălcări au fost posibile din cauza unei alte 

lacune legislative,  anume lipsa oricăror sancţiuni împotriva universităţilor care încalcă 

normele  legale  în  vigoare.  Proiectul  de  lege  aflat  în  dezbatere  publică  urmăreşte 

remedierea acestor carenţe (art. 112), iar acest lucru nu poate fi decât salutat.

Controlul calităţii

Evaluările instituţionale în România sunt actualmente complet deconectate de la 

realităţile  europene  şi  internaţionale,  iar  învăţământul  superior  românesc este  complet 

depăşit de competiţia puternică de pe „piaţa” cercetării din Uniunea Europeană. Cei mai 

buni studenţi români pleacă an de an la studii în străinătate, iar majoritatea celora care 

aleg cercetarea sau o carieră didactică refuză a se întoarce în România. În acelaşi timp, în 

total dezacord cu realitatea, ARACIS acordă calificative înalte unor universităţi publice 

cu  vizibilitate  internaţională  nulă.  Pentru  corectarea  măcar  parţială  a  acestei  situaţii 

ruşinoase,  actualul  proiect  de  lege  a  educaţiei  propune  internaţionalizarea  evaluărilor 

instituţionale şi racordarea sistemului de evaluări la practicile occidentale din domeniu 

(art. 170, 171).

Alte prevederi importante
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La creşterea  competitivităţii învăţământului superior şi a cercetării româneşti pe 

plan internaţional ar putea contribui şi alte reglementări conforme cu practicile europene. 

Printre acestea se numără inclusiv limitarea ocupării unor funcţii de conducere până la 

vârsta  de pensionare  (art.  191).  În  acelaşi  sens,  trebuie  văzută,  după părerea  noastră, 

încercarea de a pune învăţământul şi cercetarea în legătură directă cu nevoile economice 

şi  sociale  actuale  şi  de  perspectivă  ale  ţării  (art.  192,  193(4.h),  195(1),  286),  prin 

înfiinţarea unui Consiliu Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior. În 

sfârşit, dar nu în ultimul rând, ar trebui amintite preocupările pentru ridicarea nivelului de 

calitate a studiilor de doctorat, inclusiv prin acordarea calităţii de conducător de doctorat 

conform unor  standarde  aliniate  practicilor  internaţionale  (art.  152(2))  şi  introducerea 

principiului „grantul urmează cercetătorul” (art. 169(2)).

Imprecizii, neclarităţi şi sugestii de ameliorare

Alături  de aceste  şi  alte  prevederi  menite  a moderniza  sistemul de învăţământ 

superior  şi  al  cercetării  din  România,  proiectul  de  lege  aflat  în  dezbatere  conţine  şi 

articole mai puţin fericite, nu doar din perspectiva clarităţii formulării, ci şi de esenţă. 

Stabilirea  limitelor  dintre  principiul  autonomiei  universitare  şi  răspunderea 

publică

Astfel, liniile de demarcaţie dintre autonomia universitară şi răspunderea publică nu 

sunt  suficient  de clar  formulate.  În timp ce funcţionarea  internă a  universităţilor  este 

reglementată  în  detaliu,  poate  chiar  excesiv,  mecanismele  de  responsabilizare  a 

conducerii  universităţilor  (raportul  anual  al  rectorului,  transparenţa  procedurilor, 

cheltuielilor şi a altor documente, modalităţile de aplicare a sancţiunilor de la art. 112) 

rămân  doar  în  formă  de  schiţă.  Opinăm  că  articolul  112  ar  trebui  modificat,  prin 

includerea  unei  liste  cu  organisme  abilitate  legal  să  propună  Ministerului  aplicarea 

sancţiunilor:  Consiliul  de Etică  Universitară;  Consiliul  Naţional  de  Etică  de pe  lângă 

ANCS; ARACIS; CNATDCU. Acelaşi articol ar trebui să precizeze şi în ce mod sunt 

fundamentate şi susţinute propunerile respective.
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În  legătură  cu  problema  responsabilităţii  publice,  a  raportului  dintre  finanţare  şi 

acreditare, respectiv funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior, credem că acestui 

aspect i se cuvin precizări suplimentare, care să nu lase loc la interpretări. Iată, în acest 

sens, câteva articole de lege care merită a fi reformulate. La art. 117(2) proiectul de lege 

nu  spune  nimic  despre  ce  ar  trebui  să  conţină  raportul  rectorului,  chiar  dacă  actul 

respectiv reprezintă un element central  al răspunderii publice. Conţinutul raportului ar 

trebui  să  fie  reglementat  în  mod  similar  cu  modul  în  care  articolul  115(2)  stabileşte 

conţinutul  cartei  universitare.  De  asemenea,  unul  dintre  elementele  de  referinţă  ale 

acestui  raport  ar  trebui  să  fie  bilanţul  de cheltuieli  şi  investiţii.  Proiectul  de lege nu 

prevede sancţiuni  clare  în  caz de abatere  de la  normele legale.  Astfel,  formulările  de 

genul „sancţiunile din prezenta lege” sau „conform legii” (art. 170(2), 178(4), 196(1)b, 

198(2)) nu sunt suficient de precise. De aceea, considerăm că modul de sancţionare ar 

trebui formulat după modelul art. 112(1), sau prin trimitere expresă la acesta, aşa cum se 

procedează în cazul articolului 259(2).

Organizarea concursurilor

Modul de organizare a concursului pentru postul de rector este insuficient  de clar 

definit. Astfel, rolul comisiei de selecţie de la art. 186(4) este ambiguu, deoarece nu este 

clar daca este vorba de comisia menţionată şi la art. 187(4). Susţinem atribuirea către 

această comisie a unui rol central în procedura de selecţie a rectorului şi stabilirea pentru 

membrii  proveniţi  din afara universităţii  a unei ponderi  de cel  puţin 50%. Chiar dacă 

legea stipulează că ocuparea posturilor didactice, precum şi a unor posturi de conducere 

din universităţi (rectori, decani) se face prin concurs, lipsesc cu desăvârşire prevederile 

legate  de  transparenţa  acestor  concursuri.  Considerăm  că  toate  concursurile  din 

universităţi trebuie publicate pe pagina internet a Ministerului şi a universităţii unde se 

desfăşoară  concursul,  cu  cel  puţin  două  luni  înainte  de  data  limita  a  înscrierilor.  La 

aceleaşi  adrese s-ar impune să fie  publicate  numele  tuturor persoanelor  înscrise şi,  la 

finalul concursurilor, numele câştigătorilor. Lipseşte, de asemenea, o prevedere prin care 

data şi locul susţinerii publice a tezelor de doctorat să fie publicate pe pagina internet a 

Ministerului  şi  a  universităţii  respective.  Nerespectarea  acestor  prevederi  ar  trebui  să 

constituie o încălcare a principiilor transparenţei şi eticii şi să fie sancţionată conform art. 
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112.  De  asemenea,  Asociaţia  noastră  consideră  că,  urmând  procedura  de  alegere  a 

rectorilor  şi  a  decanilor,  stabilirea  şefilor  de  departament  /  catedre  (în  cazul  în  care 

facultăţile sunt organizate în departamente / catedre) ar trebui să aibă loc tot în urma unor 

concursuri publice. Nu suntem de acord nici cu prevederile de la art. 189(7), la care se 

vorbeşte de posibilitatea reînnoirii fără concurs şi pe termen nelimitat a mandatului de 

rector. Opinăm că reînnoirea mandatului rectorului trebuie să aibă loc în urma unui nou 

concurs, iar mandatul să poată fi reînnoit o singură dată. 

Tot  în  legătură  cu  modul  de  organizare  a  concursurilor, în  vederea  eliminării 

ambiguităţilor,  propunem  reformularea  articolului  254(2),  după  cum  urmează: 

„Angajarea se poate face numai prin concurs public, organizat conform regulamentului 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, potrivit legilor in vigoare şi pe 

baza  cartei  universitare, de  către  instituţia  de  învăţământ  superior.  Art.  254(2bis).  În 

situaţia în care  Consiliul de Etică Universitară, Consiliul Naţional de Etică de pe lângă 

ANCS,  CNADTCU,  sau  o  instanţă  judecătorească  stabileşte  că  organizarea  şi 

desfăşurarea unui concurs nu a fost în conformitate cu regulamentul MECTS, cu carta 

universitară sau cu legile în vigoare, concursul este anulat, iar instituţia de învăţământ 

superior  este  obligată  să  organizeze  un  nou  concurs.  Până  la  organizarea  unui  nou 

concurs, postul sau funcţia respectivă rămâne neocupată”.

La art. 260(2, 3, 4), care reglementează condiţiile pentru ocuparea funcţiilor didactice 

de  lector  universitar,  conferenţiar  universitar  şi  profesor  universitar  se  spune  că 

persoanele  înscrise  la  concurs  trebuie  să  îndeplinească  şi  alte  cerinţe  „stabilite  de 

instituţia de învăţământ superior prin standardele proprii, aprobate de senatul universitar”. 

Considerăm că, în forma actuală, această prevedere oferă posibilitatea introducerii unor 

posibile criterii  discriminatorii  împotriva candidaţilor care provin din afara respectivei 

instituţii de învăţământ, sau a celora care au derulat proiecte de cercetare în afara acesteia 

(în prezent, unele universităţi iau în considerare la promovare doar proiectele / granturile 

derulate prin universitatea respectivă) şi solicităm eliminarea respectivelor prevederi. De 

asemenea, considerăm că validarea rezultatelor concursului pentru funcţia de conferenţiar 

universitar trebuie să se facă, la fel ca în cazul celeia de profesor universitar, de către 

CNATDCU. În ceea ce priveşte concursurile de la instituţiile de învăţământ superior cu 
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profil  medical,  propunem  înlocuirea  ultimei  propoziţii  de  la  articolul  260(7)  cu 

„reprezintă excepţie posturile de la disciplinele preclinice şi cele care nu au corespondent 

în  reţeaua  Ministerului  Sănătăţii”  şi  a  punctului  (8)  al  aceluiaşi  articol  cu  „în 

învăţământul superior medical, la disciplinele cu corespondenţă în reţeaua Ministerului 

Sănătăţii, cu excepţia celor preclinice, candidaţii la concursul [...]”.  

Organizarea universităţilor

Considerăm că în lege este necesară o clauză de protecţie a independenţei şi libertăţii 

cadrelor  didactice,  a  cercetătorilor,  a  grupurilor  de  cercetare,  institutelor,  centrelor, 

departamentelor şi facultăţilor de a cheltui sume din surse altele decât finanţările publice 

instituţionale, obţinute prin universitatea din care fac parte. În acest mod, un cercetător 

sau un grup de cercetare, spre exemplu, ar trebui sa fie liberi să cheltuiască banii obţinuţi 

din granturi  separate  de granturile instituţionale ale universităţii,  după achitarea regiei 

faţă  de  universitate.  Interferenţa  excesivă  a  birocraţiei  instituţionale  în  desfăşurarea 

granturilor obţinute de cercetători sau echipe de cercetători din surse externe universităţii 

reprezintă un obstacol în desfăşurarea activităţii de cercetare în universităţile româneşti.

Înfiinţarea şi desfiinţarea facultăţilor prin hotărâre de guvern, stipulată prin art. 119, 

pare a fi o intervenţie politică inutilă în funcţionarea universităţilor publice şi private. 

Considerăm că efectul urmărit  poate fi obţinut şi prin acreditarea,  respectiv retragerea 

acreditării  de  către  instituţiile  abilitate  apolitice  (Consiliile  Naţionale)  de  pe  lângă 

Minister.  Art.  112 (1) trebuie  să conţină  şi  opţiunea  retragerii  acreditării,  poate  chiar 

înlocuind punctul d. Expresia „funcţionează legal” de la art. 125(2)  ar trebui înlocuită cu 

„poate elibera diplome recunoscute de Statul roman”. Există programe de studii private 

(„training-uri”, „team-building” şi alte pregătiri  din sectorul privat)  care nu eliberează 

diplome şi care ar trebui sa poată funcţiona legal. Şi universităţilor publice ar trebui să li 

se acorde posibilitatea de a organiza astfel de programe de studii cu taxă, bineînţeles fără 

dreptul de a elibera diplome. 
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Proiectul de lege face referire la „departamente” şi „catedre”, doua noţiuni care par a 

se suprapune. Propunem renunţarea la organizarea prin lege a facultăţilor în catedre şi/sau 

departamente şi trecerea în competenţa facultăţilor a modului de organizare internă. 

Organizarea doctoratului

Articolul 152 creează o relaţie directă de dependenţă între capacitatea de a conduce 

un doctorat şi poziţia didactică sau de cercetare, respectiv deţinerea titlului de profesor 

universitar  sau  a  gradului  de  cercetător  ştiinţific  I.  Considerăm  că  doar  experienţa, 

vizibilitatea şi calitatea ştiinţifică ar trebui sa joace un rol în decizia de a acorda unei 

persoane  dreptul  de a  conduce  doctorate,  bineînţeles,  cu păstrarea  obligativităţii  de a 

deţine  o  diplomă  de  doctor  în  domeniul  respectiv  şi  de  a  satisface  criteriile  de 

performanţă  elaborate  de  către  Minister.  Propunem  eliminarea  condiţionării  pentru 

acordarea dreptului de a conduce doctorate de calitatea de profesor universitar, CS I, sau 

academician.

Finanţarea universităţilor şi a cercetării

Relevanţa învăţământului superior pe piaţa muncii  este un element  esenţial  pentru 

evaluarea calităţii şi ierarhizării universităţilor. De aceea, finanţarea din fonduri publice 

ar  trebui  direcţionată  preferenţial  spre  universităţi  capabile  să  formeze  absolvenţi  de 

succes pe piaţa muncii.  Organismul care va trebui să furnizeze datele şi statisticile de 

referinţă pentru legătura dintre învăţământul superior şi piaţa muncii este, prin noua lege 

a  educaţiei,  Consiliul  Naţional  de  Statistică  şi  Prognoză  în  Învăţământul  Superior 

(CNSPIS). Este absolut necesar ca acest consiliu, şi datele pe care el le poate furniza, să 

joace un rol central  în consorţiul de evaluare amintit  la art.  171(3). În opinia noastră, 

respectivul articol ar trebui armonizat cu articolele 192 şi 194, cu menţionarea explicită a 

rolului CNSPIS în furnizarea de date referitoare la piaţa muncii. Finanţarea diferenţiată 

pe baza ierarhizării naţionale a performanţei instituţiilor este o prevedere importantă, care 

necesită  însă precizări  suplimentare  pentru  fi  operaţională.  În  special,  este  extrem de 

important ca rolul CNFIS să fie clarificat şi precizat  prin armonizarea articolelor 171, 

175, 196, 200 şi 202.
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În proiectul de lege supus dezbaterii publice, finanţarea cercetării este reglementată în 

mod ambiguu,  în primul  rând din cauza  lipsei  unei  definiţii  pentru termenul  „grant”. 

Legea face referire la „granturi de studii”, „granturi doctorale” şi „granturi instituţionale”, 

fără a le defini ca atare. De această lipsă de claritate sunt afectate următoarele articole: 

92, 136(5), 146(2), 167(3), 168, 169, 175, 176, 196(2), 197(3), 200(2), 248. Din punctul 

nostru de vedere, este esenţial să se facă distincţie între granturile din fonduri publice, 

venite pe căi instituţionale, şi granturile venite pe alte cai,  de pildă din mediul privat. 

Între  cele  două  tipuri  de  granturi  există  diferenţe  semnificative,  legate  în  primul  de 

aplicarea, respectiv neaplicarea principiilor şi reglementărilor responsabilităţii publice.

Tot la capitolul finanţarea cercetării, legat de granturile gestionate de către Ministerul 

Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului,  prin  Autoritatea Naţională  de Cercetare 

Ştiinţifică, considerăm că plafonarea avansului la doar 30% din valoarea grantului (art. 

169(1)) se va constitui, aşa cum ne demonstrează experienţa de până acum, într-o barieră 

de netrecut în calea unei bune desfăşurări a cercetărilor. În consecinţă, solicităm preluarea 

în lege a practicilor din majoritatea absolută a ţărilor europene, unde avansul poate ajunge 

şi  la  90% din valoarea  grantului.  De fapt şi  Legea 305 din 6 octombrie  2009 pentru 

modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea 

ştiinţifică  şi  dezvoltarea  tehnologică  şi  pentru  modificarea  şi  completarea  art.  52  din 

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice spune că, în cazul proiectelor de cercetare 

ştiinţifică, obţinute prin competiţii naţionale, „se pot efectua plăţi în avans de minimum 

30% şi maximum 90%, din fondurile publice, la începutul fiecărei etape de cercetare”.

Etica universitară

Conflictele de interes, plagiatul şi alte probleme de etică şi deontologie universitară 

afectează  grav  învăţământul  superior  românesc.  Raportul  Coaliţiei  pentru  Universităţi 

Curate (CUC) din aprilie 2009 a constatat că în 95% din cele 42 de universităţi publice 

evaluate existau un număr mare de „familii universitare”. Cazuri de conflicte de interes 

rezultate din această situaţie au fost semnalate şi în presă. De asemenea, în raportul CUC 

din 2009 a fost remarcat şi faptul că reglementările anti-plagiat sunt complet ignorate în 
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majoritatea absolută a universităţilor evaluate (71%). Nepotismul şi plagiatul sunt doar 

două  dintre  originile  posibile  ale  situaţiilor  de  fraudă  academică  sau  de  conflicte  de 

interes.  În  proiectul  de  lege  supus  atenţiei,  cu  excepţia  art.  115(1)b,  care,  în  forma 

actuală,  este  completamente  ineficient,  nu  există  prevederi  clare  referitoare  la  etica 

universitară. Chiar dacă este prevăzut un cod de etică şi deontologie universitară, care, 

potrivit art. 115(2) şi 117, ar urma să fie preluat de către universităţi în carta universitară, 

nu există nici o precizare în legătură cu un set minim de prevederi  care trebuie să se 

regăsească în acest cod. De asemenea, activitatea Consiliului de Etică Universitară nu 

pare a se baza pe un document oficial care sa definească noţiunea de „conflict de interes”. 

Opinăm că este absolut necesar ca Ministerul să aprobe, în termen de cel mult 6 luni de la 

intrarea  în  vigoare  a  legii,  un  regulament  care  sa  definească  situaţiile  de  conflict  de 

interes în universităţi, care ar urma să fie preluat şi în codurile de etică şi deontologie 

universitară  ale  tuturor  instituţiilor  de  învăţământ  superior.  Fără  o  astfel  de  listă 

minimală,  Consiliul  de  Etica  Universitară  şi  codurile  de  etică  şi  deontologie  ale 

universităţilor vor fi doar nişte declaraţii de bune intenţii. Insistăm, în mod special, asupra 

definirii clare a noţiunii de plagiat, conform uzanţelor europene.

În  context,  propunem următoarea  formulare  pentru  articolul  255(3):  „Se  interzice 

ocuparea funcţiilor sau posturilor didactice, de cercetare, de conducere sau de evaluare 

academică şi a cercetării în instituţiile de învăţământ superior de către persoane vinovate 

de plagiat.  Concursul pentru un post didactic ocupat, indiferent când, de către o persoană 

vinovată  de  plagiat  se  anulează  de către  MECTS, la  propunerea Consiliului  de Etică 

Universitară. Autorităţile legal constituite şi abilitate să constate plagiatul sunt Consiliul 

de Etică Universitară şi Consiliul Naţional de Etică de pe lângă ANCS”. 

Organisme de coordonare a învăţământului superior şi a cercetării

În  activitatea  sa,  Ministerul  se  sprijină  pe  o serie  de  consilii  naţionale:  CNCSIS, 

CNATDCU, CEU, CNFIS, CNSPIS, CNBU, CNCU. Conform art. 194(1), aceste consilii 

se completează pe baza unor principii de prestigiu profesional şi moral. Din proiectul de 

lege  lipseşte  însă  o  definiţie,  fie  şi  sumară,  a  termenului.  Propunem  ca  selectarea 
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membrilor în respectivele consilii să aibă la bază un set de standarde minime, stabilit prin 

ordin  al  Ministrului  Educaţiei.  Asociaţia  noastră  mai  sugerează  introducerea  unui 

mecanism de validare a persoanelor care ocupă funcţii în consiliile naţionale, după criterii 

în vigoare în anul respectiv. Pentru cadrele didactice şi cercetătorii care nu ocupă poziţii 

în aceste organisme, revalidarea nu va avea niciun efect,  rămânând doar opţională.  În 

consecinţă, propunem includerea în lege, între art. 194 şi 195, a unui nou articol: (1) „Se 

introduce procedura de validare minimală a prestigiului  profesional pentru persoanele 

fizice  care ocupă funcţii  în  următoarele  organisme, structuri  sau registre  naţionale:  a) 

Consiliul ARACIS, Comisiile de experţi permanenţi ale ARACIS şi Registrul naţional de 

evaluatori  al  ARACIS;  b)  CNCSIS,  comisiile  de  specialitate  şi  comisiile  de  lucru 

CNCSIS; c) CNATDCU şi comisiile de specialitate ale CNATDCU; d) CEU şi Comisiile 

de Etică Universitară;  e)  CNFIS şi comisiile  de specialitate  ale CNFIS; f) comisii  de 

concurs pentru ocuparea funcţiilor sau posturilor didactice, de cercetare sau de conducere 

în universităţile publice; g) comisii de doctorat; h) alte comisii, organisme sau registre 

naţionale de experţi sau evaluatori ai învăţământului superior sau cercetării, desemnate de 

MECTS prin Ordin de Ministru. (2) Este nulă de drept orice decizie, hotărâre, evaluare, 

numire sau sancţiune elaborată de către unul din organismele sau comisiile listate la alin. 

1, si in componenta căruia sau căreia se regăseşte o persoană nevalidată. (3) Validarea 

menţionată la alin. 1 se face pe bază de cerere individuală tip, şi se organizează de către 

Secretariatul Agenţiilor Ministerului. (4) Validarea menţionată la alin. 1 se face conform 

standardelor minimale pentru conferirea titlului de conferenţiar, în vigoare la 1 ianuarie al 

anului  precedent  anului  în  care  persoana  ocupă  o  funcţie  în  unul  din  organismele 

menţionate la alin. 1. (5) Procedura de validare conform acestor standarde minimale este 

deschisă oricărui cetăţean român sau străin, indiferent de funcţia sau postul academic pe 

care îl ocupă, şi indiferent dacă activează în învăţământul superior public, învăţământul 

superior privat, în învăţământul preuniversitar, în institute de cercetare, în mediul privat, 

în ţară sau în străinătate. (6) Procedura de validare durează maximum 30 de zile.

Comunitatea universitară, drepturile şi onoarea membrilor acesteia

Având în vedere cazurile frecvente de încălcare a drepturilor cadrelor  didactice,  a 

cercetătorilor şi studenţilor, Asociaţia noastră consideră că textul legii trebuie îmbunătăţit 
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cu formulări clare, care să descurajeze orice tentativă de abuz din partea superiorilor pe 

linie administrativă. În acest sens, propunem formularea preambulului la art. 105(1) în 

felul  următor:  „Sistemul  naţional  de  învăţământ  superior  se  bazează  pe  Constituţia 

României şi alte legi care reglementează drepturile cetăţeneşti”. Alte schimbări se impun 

la art. 110(5), 110(6) şi 110(7): „(5) În instituţiile de învăţământ superior este asigurată 

libertatea cercetării:  stabilirea temelor; alegerea metodelor şi procedeelor; valorificarea 

rezultatelor; (6) În instituţiile de învăţământ superior este interzisă periclitarea sub orice 

formă a dreptului la expunere liberă a opiniilor ştiinţifice şi artistice; (7) Studenţilor le 

este asigurat dreptul la liberă alegere a cursurilor şi specializărilor, în  conformitate cu 

normele legale în vigoare şi planurile de învăţământ.

Din păcate, proiectul de lege nu conţine nicio referire la fenomenul larg răspândit al 

hărţuirii profesionale şi morale. În legătură cu aceasta, amintim că hărţuirea morală este 

menţionată în Ghidul Comisiei Europene privind stresul legat de activitatea profesională. 

De  asemenea,  Parlamentul  European  a  adoptat  o  moţiune  pentru  o  rezoluţie  privind 

hărţuirea morală la locul de muncă. La rândul său, Comisia Europeana a impus  măsuri 

care să asigure securitatea şi sănătatea angajaţilor la locurile de muncă. Directiva cadru 

(89/391) prevede reglementări fundamentale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 

precum  şi  responsabilitatea  angajatorilor  de  a  preveni  vătămările,  inclusiv  cele  care 

rezultă din hărţuirea morală.

În proiectul de lege supus atenţiei, discriminarea este definita foarte vag, „pe criterii 

de vârstă, naţionalitate, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, sexual 

sau  alte  tipuri  de  discriminare  cu  excepţia  celor  prevăzute  de  lege”.  Propunem  ca 

discriminarea în mediu academic să fie definită mai detaliat: „orice deosebire, excludere, 

restricţie  sau preferinţă,  pe  bază  de  rasă,  naţionalitate,  etnie,  limbă,  religie,  categorie 

socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, 

infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are 

ca scop sau efect restrângerea, nerecunoaşterea, sau limitarea exercitării, în condiţii de 

egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute 

de  lege,  în  domeniul  educaţional,  social,  cultural  sau în  orice  alte  domenii  ale  vieţii 

publice”.
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Pentru protejarea drepturilor comunităţii academice, considerăm oportună includerea 

în lege a unei prevederi  prin care să fie garantată expres posibilitatea de a recurge la 

critică deschisă şi de a apela la insubordonare, în cazul în care există argumente şi probe 

că sunt încălcate  standardele ştiinţifice,  pedagogice,  etice  şi legale.  Urmând exemplul 

altor  state,  considerăm  oportună  şi  existenţa  în  fiecare  universitate  a  unui 

OMBUDSMAN independent  de  administraţia  universităţii,  la  care  se  pot  adresa  toţi 

membrii comunităţii academice.

                                                                                      

Asociaţia Ad Astra. 
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