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I.

CUVÂNT-ÎNAINTE
Statul are un rol fundamental în educație prin asigurarea accesului egal a celor

defavorizați și a asigurării standardelor de calitate pentru toată lumea. Contrar opiniei generale,
educația este un bun privat - fiecare om care învață își va plasa capitalul în economia care îi va
oferi mai mult, în Europa existînd o piață comună de muncă. Educația devine un bun public doar
atunci când vine vorba de persoane și regiuni defavorizate- nicio țară nu își poate permite să nu
intervină să impiedice existența unui număr semnificativ de analfabeți, pentru că asta ar afecta
performanța economică. Vedem la epidemii ce importantă e educația sanitara! Iar în România,
mai puțin de jumătate din cei care încep școala iau bacalaureatul - există un coeficient prea mare
de abandon și analfabetism funcțional!
România are un sistem care nu s-a desprins de comunism încă, în care statul, în loc să
controleze că toată lumea are cunoștințe fundamentele printr-un examen la ieșirea din sistem și
să asigure fondurile și logistica necesară celor care nu și-o pot permite - de la toalete la tablete se amestecă în toate și, după cum vedem din statistici, nu rezolvă mare lucru, mai ales prin
intermediul inspectorilor școlari politizați care candidează pe listele de partid. Separat,
universitățile și rectorii au un enorm rol politic și au dat diplome de doctorat la mai toți oamenii
politici, șefii în poliție și magistratură.
Cum planuiesc să rezolve partidele aceste probleme fundamentale? Răspunsul vine de la
echipa Școli curate, care a citit și evaluat pentru dvs. programele principalilor concurenți.

Prof. Alina Mungiu-Pippidi
Președintele Societății Academice din România

Catedra de Studii Democratice – Universitatea Hertie din Berlin
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II.

INTRODUCERE

La peste 30 de ani de la începutul tranziției României către o democrație liberală, la
aproape trei decenii de la adoptarea actualei Constituții a României, dreptul la învățătură, un
drept fundamental al omului, este departe de a fi respectat în totalitate (și, așa cum știm,
respectarea parțială a legii este, în fond, o încălcare a ei).
Procentul semnificativ (peste 40%) de analfabeți funcțional, înregistrat ca urmare a
publicării rezultatelor la testarea PISA 2018, precum și cei 15,3% dintre tinerii între 18-24 de ani,
care nu au terminat mai mult de opt clase (în mediul rural – 22,4%), conform
Eurostat, reprezintă probabil cei mai semnificativi indicatori ai unui sistem educațional
falimentar.
În mod cert dezbaterea politicilor educaționale este o dezbatere politică, însă nu în sensul
partizan, al politicilor înguste de partid, ci în sensul holistic al discuției politice. Avem nevoie,
așadar, de o dezbatere de idei politice pentru a ajunge la cel mai bun consens de guvernare a
sistemului educațional la toate nivelurile sale. Salutăm existența unor programe de guvernare
care tratează educația drept o prioritate, situând-o în centrul politicilor de dezvoltare a
societății, însă, dincolo de propunerile de modernizare și dezvoltare a sistemului educațional,
avem nevoie ca partidele politice să livreze răspunsuri concrete la cele mai stringente probleme
ale sistemului de învățământ. Din punctul nostru de vedere, este esențial ca dezbaterea politică
asupra educației să pornească de la următoarele întrebări:
•

Cum asigurăm accesul la educație pentru toți copiii din România, indiferent de mediul
social, economic sau cultural din care aceștia provin?

•

În sensul primei întrebări, cum asigurăm respectarea drepturilor accesorii dreptului la
educație, precum dreptul la transport subvenționat/gratuit sau dreptul la bursă școlară,
accesul la sistemul educațional digital?

•

Cum diminuăm rata de analfabetism funcțional din România?

•

În contextul evoluției pandemiei de COVID-19 și a nevoii unui răspuns rapid pentru a
diminua pierderile cumulative ale elevilor în raport cu formarea unor competențe cheie,
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cum vor aborda partidele politice problematica învățământului în timpul pandemiei? Dar
după pandemie?
•

Pentru modernizarea și creșterea performanței în sistemul de învățământ preuniversitar,
cum vom asigura un fond moral care să permită un proces coerent și sustenabil de
reformă a educației românești?

Am elaborat, așadar, un raport de analiză asupra programelor de guvernare ale
principalelor formațiuni politice din România, competitoare în cursa pentru alegerile
parlamentare, raport în care am prezentat, într-o manieră analitică, oferta partidelor în ceea ce
privește învățământul preuniversitar. Această analiză este necesară, pentru că o comparație a
ofertelor electorale este chintesența oricărei democrații – o dedicăm, așadar, alegătorilor,
întrucât o considerăm a fi un instrument care poate fundamenta un vot informat.
Ca metodologie de lucru, ne-am propus să analizăm propunerile în domeniul educației
lansate de acele formațiuni care s-au aflat în Parlament și în legislature actuală. Așadar, în paginile
următoare veți putea regăsi analizate programele de guvernare pentru educație ale Alianței USRPLUS, PSD, PNL, PMP, Pro România și UDMR. Am utilizat, pentru realizarea raportului de față,
documentele programatice lansate oficial de partide și disponibile pe site-ul acestora.

III.

SUMAR EXECUTIV

Societatea Academică din România lansează prima analiză comparativă a programelor de
guvernare dedicate învățământului preuniversitar, aferente guvernării 2021-2024. În cadrul
analizei, alegătorii pot regăsi cele mai relevante informații cu privire la conținutul acestor
programe de guvernare dedicate educației românești, prezentate într-o manieră analitică, un
exercițiu necesar pentru orice alegător care dorește să își exercite dreptul de vot informat.
Informațiile sunt prezentate într-un mod structurat: partidele au primit bile albe, bile negre, în
funcție de propunerile asumate; totodată, în raport au fost incluse cele mai trăsnite promisiuni
ale partidelor în domeniul educației, în pragul alegerilor parlamentare.
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Cele mai importante aspecte ale acestei analize sunt:
•

Niciun partid nu și-a asumat un procent din PIB garantat pentru educație începând cu anul
2021, însă toate formațiunile politice cu un program de guvernare consistent pe educație
(PSD, PNL, USRPLUS, PMP) își asumă o creștere etapizată a finanțării, fără a oferi indicații cu
privire la ce înseamnă, de fapt, o creștere etapizată conform viziunii partidului. Această
abordare trădează, în opinia noastră, un populism deșanțat. Degeba toate partidele
concurente în alegeri își asumă modificări structural ale școlii românești, dacă niciunul nu vine
cu propuneri și măsuri concrete în vederea finanțării acestora.

•

Integritatea academică se cultivă încă din clasa a I-a, iar doctorarele plagiate își au sursa răului
în copiatul de pe băncile școlii. Deși PSD promovează un discurs prin care dorește să
marcheze, în fața electoratului, un moment de reformă internă pentru formațiunea politică,
PSD nu își asumă toleranță zero față de plagiate și imposture academică, un element
fundamental din punctul nostru de vedere, dacă vrem să vorbim despre școală pe bune. Pe
de altă parte, principalii săi competitori, USR-PLUS și PNL, își asumă angajamente în acest
sens.

•

Primele trei competitoare (USR-PLUS, PSD, PNL) au avut curajul de a își asuma în programul
de guvernare o temă tehnică, dar vitală: costul standard per elev. Toate cele trei afirmă că
vor lua măsuri pentru ca finanțarea de bază (alocată de la bugetul de stat pe cap de elev,
pentru funcționarea efectivă a școlilor) să țină de nevoile reale ale elevilor, finanțând
suplimentar unitățile de învățământ aflate în medii cu risc de abandon școlar, însușindu-și
astfel propunerea făcută de SAR în 2019 prin Raportul alternativ privind starea
învățământului. În cazul PSD subliniem, totuși, că ar fi fost necesară respectarea rigorilor de
citare, existând o similaritudine substanțială între paragraful din raportul SAR și cel din
programul PSD.

•

Majoritatea formațiunilor politice apreciază ca fiind necesară o digitalizare echitabilă a
educației. Totuși, deși partidele concurează pentru o guvernare în vremuri critice pentru
educație (o reală criză conturată pe fondul pandemiei), niciun partid nu expune sunt primele
măsuri pe care și le vor asuma pentru finalizarea cu brio a anului școlar curent, de exemplu.
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•

Partidul Național Liberal își asumă viziunea România Educată ca fiind centrală în viitoarea
guvernare, promițând o serie de programe naționale în vederea asigurării incluziunii
educaționale pentru toți copiii, programe care urmează să fie finanțate prin fonduri europene
(spre exemplu, programul “Masă caldă în școli”). De asemenea, PNL are o viziune consistentă
privind dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, un sector care nu a fost atât de
explorat de către alte partide, nici în trecut, nici în prezent;

•

Partidul Social-Democrat și-a asumat că va acorda burse școlare elevilor, în concordanță cu
cuantumurile minime propuse de SAR în Raportul special privind acordarea burselor elevilor
în anul 2019-2020, precum și de SAR și alte 20 de organizații din domeniul educației într-o
recentă scrisoare deschisă1. PSD își asumă că, în cazul în care va ajunge la guvernare, va aloca
resurse financiare în vederea garantării următoarelor cuantumuri minime pentru bursele
elevilor: bursa social – 550 lei/lună; bursa de studio - 450 lei/lună; bursa de merit – 470
lei/lună; bursa de performanță – 500 lei/lună. De asemenea, propune acordarea unui nou tip
de bursă, în valoare de 1000 RON, pentru copiii aflați în sistemul de protecție socială a statului
român;

•

Alianța USR-PLUS își propune prin programul său de guvernare eliminarea din conducerea
școlilor, Consiliul de administrație, a reprezentanților elevilor și autorităților locale –
propuneri pe care le condamnăm și le includem în categoria bilelelor negre. Elevii și-au
câștigat în 2015 dreptul de a avea un representant în CA, iar colaborarea dintre unitățile de
învățamânt și autoritățile locale este vitală pentru bunul mers al serviciului public de educație
(aflat, în urma descentralizării din 2006, în coordonarea consiliilor locale).

•

O altă bilă neagră este prezentă în programul de guvernare al PMP, și anume îmbrățișarea
mitului programei școlare. Urmând linia de acțiune falimentară mai puțin = mai bun, PMP își
propune dezvoltarea unei programe școlare simplificate. Paradoxal, PMP invocă numărul de
ore petrecute de elevi pentru a învăța, dar propune introducerea unor noi discipline, precum
educația antreprenorială (existentă), educația financiară (existent ca optional la clasele
gimnaziale) și educația în domeniul media. Această propunere este în sine un paradox,

1

https://www.romaniacurata.ro/societatea-civila-din-educatie-nicio-guvernare-cu-elevi-pe-drumuri/, consultat la 1
decembrie 2020
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întrucât chiar un fost ministru al educației din guvernarea Băsescu-Boc, Daniel Funeriu
(arhitectul formei inițiale a Legii educației naționale nr. 1/2011), a avut o serie de poziții
publice în care condamna acest mit nefondat al programei școlare.

Indiferent de rezultatele alegerilor de pe 6 decembrie, avem speranța că toate partidele
vor pune pe primul plan interesele României de mâine și vor lăsa deoparte orgolile inutile, iar în
acest sens vor prelua unul de la celălalt cele mai bunei idei în domeniul educației, semnalate
de noi drept “bile albe”, pentru a le include în programul de guvernare al viitorului Cabinet, care
va fi supus aprobării Parlamentului.

IV.

CE ÎȘI PROPUN PARTIDELE SĂ FACĂ PENTRU EDUCAȚIE ÎN LEGISLATURA 2020-2024?

Alianța USR-PLUS
În ceea ce privește programul de guvernare al USR-PLUS, deși am regăsit o serie de măsuri
axate pe dezvoltarea calității în învățământul preuniversitar, măsuri de bună guvernare, precum
întărirea capacității managerilor școlari și asigurarea transparenței decizionale în școli, nu am
găsit răspunsul la întrebarea: cum va fi gestionat învățământul românesc în timpul și după
pandemia de COVID-19?
Mai mult decât atât, deși, formal, egalitatea de șanse este enunțată ca fiind o prioritate
pentru programul de guvernare USRPLUS în domeniul educației, partidul nu își asumă rezolvarea
a două mari probleme sistemice, care afectează la ora actuală accesul liber la educație al
elevilor: în 3002 localități din România (94,34%) dreptul la bursă școlară este încălcat de către
autoritățile publice locale2, iar transportul gratuit al elevilor navetiști, în vederea asigurării
accesului nediscriminatoriu la educație, rămâne o utopie.
Pe de altă parte, salutăm introducerea în programul de guvernare a unor măsuri pentru
facilitarea accesului la educație timpurie și garantarea accesului la educație pentru copiii având
cerințe educaționale speciale:

2

Societatea Academică din România&Avocatul Poporului, Raport privind respectarea la nivel național a dreptului la
burse al elevilor în anul școlar 2019-2020, București, septembrie 2020
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toate școlile vor fi responsabile pentru asigurarea elementelor de adaptare a spațiului fizic pentru
a asigura participarea optimă a copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES), precum și de
achiziția de instrumente de lucru pentru specialiștii angajați (ex: baterii de teste psihologice, alte
materiale folosite în intervenții/ terapii).
Punctăm nevoia unor măsuri concrete (e.g. planuri de adaptarea a infrastructurii
educaționale pentru copiii cu dizabilități), integrate în programe naționale cu finanțare asigurată
de la nivel național, în vederea construcției de școli incluzive. Viziunea USR-PLUS de a crește
gradul de autonomie al unităților de învățământ preuniversitar nu poate să justifice inacțiunea
instituțiilor guvernamentale pentru a asigura dreptul la educație pentru fiecare copil din
România.
Ținând cont de actualele probleme din sistemul educațional din România (aprox. 900.000
de elevi care nu au acces la școala online3), semnalăm faptul că USR-PLUS nu propune nicio
soluție în sensul creștelui accesului elevilor la mediul de învățare online.
Bile albe
Evaluarea

tuturor

departamentelor Considerăm această măsură ca fiind un pas

pentru pregătirea personalului didactic esențial pentru a asigura un cadru pentru
(DPPD) din universități. În urma evaluării modernizarea

sistemului

de

formare

a

se vor selecta, în baza unor criterii de personalului didactic, însă subliniem faptul că
calitate și de poziționare geografică, cele această măsură ar trebui dublată de o reformă a
mai bune 10 departamente pentru salarizării personalului didactic, acordându-se o
pregătirea personalului didactic care, mai mare atenție pentru creșterea nivelului de
ulterior, vor deveni Centre Naționale salarizare pentru profesorii debutanți.
pentru Pregătirea Cadrelor Didactice
(CNPCD).

În caz contrar, absolvenții nu vor fi atrași să
îmbrățișeze cariera didactică în învățământul
preuniversitar , în detrimentul unei cariere în
mediul privat, de exemplu. Toate partidele ar

3

Institutul Român pentru Evaluar și Strategie&Federația Părinților și Aparținătorilor Legali, Școala în stare de
urgență. Accesul copiiilor din România la educația online, mai 2020
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trebui să formuleze răspunsuri sub formă de
politici educaționale pentru a promova și
profesionaliza cariera didactică.
Se va face o distincție clară între funcția Această măsură a fost propusă în trecut și de
de management al școlii și cea didactică, reprezentanții elevilor (Consiliul Național al
iar directorii/profesori aflați în aceste Elevilor), care au solicitat degrevarea directorilor
poziții de management la care au ajuns de școli de norma didactică, semnalând modul în
prin concurs, vor avea posibilitatea de a care este afectată activitatea la clasă a
alege doar una dintre funcții

profesoruilui

care

deține

o

funcție

de

management. Considerăm că o astfel de măsură ar
putea avea ca efect creșterea calității actului de
management educațional și ar asigura premisele
pentru un act educațional calitativ în fiecare clasă
În ceea ce privește consilierii școlari, aceștia nu vor avea arondați mai mult de 500 de elevi, iar
dacă școala are mai puțin de 500 de elevi, aceasta va fi obligată să asigure minimum un
consilier școlar în fiecare unitate de învățământ (nu structură).
Odată cu creșterea rolului consiliilor de Salutăm faptul că Alianța USR-PLUS a preluat în
administrație ale școlilor, publicarea programul

său

de

guvernare

una

dintre

proceselor verbale și/sau înregistrarea propunerile făcute de SAR prin Raportul alternativ
ședințelor consiliilor de administrație se privind starea învățământului din anul 2019,
va face inclusiv pe site-ul școlii sau pe creșterea gradului de transparență a școlilor fiind
orice altă platformă cu respectarea unul dintre obiectivele proiectului nostru de bună
legislației

privind

confidențialitatea guvernare în educație, Școli curate.

datelor personale, astfel încât elevii,
părinții și orice persoană interesată să Semnalăm, totuși, că, într-o societate normală,
poată avea acces la informații despre programul de guvernare al unui partid ar trebui să
deciziile luate în aceste foruri.

conțină măsuri de politică publică, nu măsuri de
respectare concretă a legislației în vigoare, cele
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Astfel, fiecare școală va trebui să publice menționate de Alianța USR-PLUS fiind deja
un

raport

financiar

pe

website-ul obligatorii prin efectul Legii nr. 544/2001.

propriu, în care să se vadă toate fluxurile
financiare care au avut loc, concomitent
cu

întărirea

rolului

consiliilor

de

administrație în ceea ce privește controlul
financiar al școlilor
Desființarea notării pentru materiile ce țin de vocație (ex: muzică, desen, sport) și
introducerea de calificative.
Propunem

alocarea

echitabilă

a Salutăm preluarea acestei propuneri de politică

resurselor, în funcție de riscul socio- publică în programul de guvernare al Alianței USReducațional. În mod excepțional față de PLUS. Așa cum am constatat și prin Raportul
finanțarea per elev, pentru copiii din alternativ privind starea învățământului, elaborate
zone cu risc socio-educațional ridicat, de SAR în 2019, alocarea costului standard per elev
propunem o finanțare per elev mai mare. fără o diferențier în funcție de nevoile socioRiscul socio-educațional va fi măsurat economice, respectiv riscul de abandon școlar,
prin indicele de risc socio-educațional este ineficientă și adâncește lipsa echității din
IRSE.

sistemul de educație.

Construirea unui sistem de Big Data și Inteligență artificială capabil să interpreteze datele, să
identifice punctele slabe din sistemul de educație și să realizeze previziuni;

Construirea de laboratoare virtuale accesibile online. Fiecare cadru didactic, fiecare elev trebuie
să poată avea acces la laboratoare virtuale unde să poată realiza experimente specifice, să se
poată conecta în comunități profesionale sau de interese similare;

Fig. 1. – Bile albe ale programului de guvernare al Alianței USR-PLUS
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Bile negre
USR

PLUS

propune

schimbarea Dreptul elevilor de a fi reprezentați în aceste foruri

componenței CA astfel încât școlile să fie decizionale a fost pentru prima oară eliminat o
conduse mai aproape de copii și interesele dată cu aprobarea Legii educației naționale nr.
lor. Componența CA trebuie să reflecte 1/2011, fapt care a determinat reprezentanții
acest scop, de aceea susținem o împărțire elevilor să lupte în Parlament pentru recâștigarea
echilibrată a reprezentării în CA.

acestui drept, de a participa la procesul decizional
de la nivelul unității de învățământ preuniversitar.

Astfel, CA vor fi compuse în proporții Considerăm că această măsură reprezintă o
echilibrate, din părinți, cadre didactice și încălcare a unui drept legitim al elevilor,
membri

relevanți

ai

comunității. recâștigat în anul 2015, la presiunile Asociației

Propunem 40% reprezentanți ai cadrelor Elevilor din Constanța, prin adoptarea de către
didactice, 40% reprezentanți ai părinților Parlament a Legii nr. 95/2015.
și ai aparținătorilor legali și 20%
reprezentanți

ai

altor

comunitate,

incluzând

actori

din Totodată, este necesară o clarificare în ceea ce

aici

un privește clasificarea altor actori din comunitate -

reprezentant al personalului nedidactic al care sunt acești actori și care este rolul lor în
școlii. La ședințele CA poate participa un guvernarea școlii?
reprezentant al elevilor, cu rol de
observator.

Observăm, de asemenea, că USR-PLUS dorește ca
autoritățile

publice

locale

să nu

mai fie

reprezentate în consiliile de administrație ale
școlilor, deși acestora le revine obligația de a
finanța școlile, prin finanțarea complementară. La
ora actuală, autoritățile publice locale nu participă
activ la întrunirile consiliilor de administrație din
unitățile de învățământ preuniversitar, relatează
elevii reprezentanți care au deținut/dețin funcții în
consiliile de administrație.
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Suntem de părere că rolul reprezentanților
autorităților publice locale (Primărie, Consiliul
local)

în

organizarea

acestor

consilii

de

administrație este esențial; eliminarea acestora
din CA-urile școlilor nu ar face decât să distanțeze
și mai mult comunitățile școlare de autoritățile cu
atribuții concrete în finanțarea și administrarea
acestora, favorizând apariția unor fenomene
precum colectarea fondului școlii pentru a suplini
aceste

lipsuri

(cauzate

de

neimplicare,

iresponsabilitate).

Profesorii și școlile trebuie să poată să își Propunerea este titrată având ca deziderat
adapteze programa specificului elevilor și liberalizarea pieței manualelor și, respectiv,
să decidă singuri dacă și în ce măsură au eliminarea manualului unic. Întrebarea legitimă
nevoie la clasă de suportul unui manual este ce efect va avea această măsură asupra
sau auxiliar, fără a fi dependenți de asigurării accesului la manuale gratuite, un drept
acestea

legitim al elevilor, consacrat de art. 69 din Legea
educației naționale.

Liberalizarea pieței manualelor și auxiliarelor, fără
o intervenție controlată (nu mai mult decât este
necesară) din partea ministerului care gestionează
educație se poate transpune în creșterea
inechităților
preuniversitar.

în

sistemul
Indiferent

de
de

învățământ
caracteristicile

acestei piețe, ministerul trebuie să se asigure că
fiecare elev beneficiază de manuale gratuite
pentru toate disciplinele de studiu și că, pe fondul
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digitalizării educației, elevii au acces nemijlocit la
un set de resurse educaționale deschise, adaptate
nevoilor lor (nemaifiind necesară achiziționarea de
auxiliare din buzunarul părinților).
Oferirea de facilități fiscale pentru Aceasta este o măsură nefundamentată și
investițiile făcute de părinți/firme în nejustificată, dar mai ales discriminatorie. Un fel
școală și permiterea redirecționării a de fond al clasei New Age, care demonstrează
315% / 20% din impozitul pe venit/ profit faptul că USR-PLUS girează contribuția părinților
și către școli

(dubla finanțare) la un serviciu public educational,
care trebuie garantat de către statul român, fiind
un drept prevăzut de Constituția României, la
articolul 32.

Dacă această propunere ar fi implementată, am
avea de a face cu o creștere exhaustivă a gradului
de discriminare pe criteriu socio-economic în
școlile din România, măsură contradictorie cu
principiul enunțat chiar de USR-PLUS, acela de a
asigura egalitate de șanse în educație. Fondul
școlii/fondul clasei (dubla finanțare a sistemului de
învățământ) este o problemă care generează
corupție școlară, un fenomen împotriva căruia ar
trebui să se unească toate formațiunile politice,
indiferent de ideologia acestora.
Fig. 2. – Bile negre ale programului de guvernare al Alianței USR-PLUS

Ce ne-a mai atras atenția…
USR PLUS își propune acordarea de Paradoxal,

această

propunere

apare

într-un

burse anuale de merit pentru profesori, program de guvernare care nu vorbește deloc
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menite

să

performanțele
cadrelor

pună

în

valoare despre faptul că în România 3002 (94,34%)

extraordinare

didactice

în

ale autorități publice locale încalcă dreptul elevilor la

activitatea bursă școlară, în forma prevăzută de lege, așa cum

didactică, plecând de la propunerile reflectă SAR împreună cu Avocatul Poporului într-un
elevilor,

părinților,

colegilor,

altor raport național lansat recent.

membri ai comunității
Mai mult decât atât, Guvernul are obligația de a
emite o hotărâre de Guvern în care să fie stipulat
cuantumul minim pentru bursele elevilor, alocând,
totodată, resurse financiare pentru îndeplinirea
acestei măsuri (cf. Legii 38/2019), perspectivă
asupra căreia Alianța USR-PLUS nu se pronunță
deloc.
Ne propunem să acționăm și asupra Întrebarea legitimă care derivă din această
acestui aspect și să ajungem în mod propunere este: de ce etapizat? În cazul în care un
etapizat, până la 6% din PIB alocat partid politic apreciază educația ca fiind prioritară în
educației

dezvoltarea societății, va găsi resursele necesare
pentru a asigura o finanțare suficientă, respectiv un
procent din PIB corespunzător, comparativ inclusiv
cu media europeană.

Finanțarea corespunzătoare a educației trebuie să
reprezinte o prioritate de imediată implementare
pentru oricare partid politic din România.
Fig. 3. – Ce ne-a mai atras atenția în programul de guvernare al Alianței USR-PLUS
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Partidul Social-Democrat
Fiind prezentat drept un program de guvernare de stânga pro-europeană, programul de
guvernare al Partidului Social Democrat livrează măsuri concrete la principalele probleme cu care
se confruntă elevii din România, în special cei având un statut socio-economic sub medie:
garantarea transportului gratuit pentru elevi pentru toate tipurile de transport, pe tot parcursul
anului calendaristic, burse în cuantumuri, respectiv garantarea accesului la educație în mediul
digital pentru toți elevii și profesorii.
Însă, pentru a fi un program de guvernare care exprimă o viziune bazată, în primul rând
pe solidaritate socială a statului providență (specific doctrine asumate de PSD), se impune
asumarea și promovarea unor politici care să favorizeze accesul la o educație incluzivă de
calitate pentru elevii cu dizabilități.
La ora actuală, conform unui raport al Organizației Salvați Copiii, doar 30% din școlile din
România au rampe pentru elevii cu dizabilități locomotorii, iar când vine vorba de grupuri sanitare
accesibilizate – doar 15% respect criteriile în vigoare4. În România, în acest moment, copiii cu
cerințe educaționale speciale sunt condamnați la discriminare, izolare și încălcarea șanselor egale
la educație, însă în programul Partidului Social Democrat nu am găsit nicio măsură în vederea
sprijinirii acestora.
Bile albe
Școala cu program prelungit/în sprijinul Propunere pe care o regăsim și în programul USRfamiliei, program național pe termen PLUS (sub denumirea “școală de la 8 la 17”),
mediu și lung.

reprezintă în fapt o implementare a conceptului de
școală după școală.

Pe termen mediu și lung, aceasta se va traduce în
creșterea calității educației remediale, necesare
pentru recuperarea conținuturilor pierdute pe
perioada suspendării cursurilor față în față. PSD și

4

Salvați Copiii&Avocatul Poporului, Raport privind respectarea drepturile copiiilor (2019), București, noiembrie 2019
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USR-PLUS plusează propunerea, asumându-și
oferirea unei mese calde pentru fiecare elev și
profesor participant.
Alocare diferențiată a costului standard Salutăm faptul că și Partidul Social Democrat
per elev în funcție de mediul în care elevii afirmă în programul său de guvernare necesitatea
studiază (rural-urban), filieră (teoretic- adaptării finanțării per elev în funcție de mediul în
vocațional-tehnologic),

profil

și care studiază elevii, respectiv filieră, profil și

specializare, ținând cont în stabilirea specializare, așa cum Societatea Academică din
coeficientului de costul real pe care România a propus prin Raportul alternativ privind
unitatea de învățământ trebuie să îl starea învățamântului, lansat în iunie 2019.
suporte pentru a furniza actul de educație
la un standard ridicat de calitate.

Totuși, atragem atenția asupra aparatului critic al
acestei propuneri. Dată fiind similaritudinea
aproape perfectă cu textul propunerii SAR din
anul 2019, se impunea ca PSD să respecte regulile
de citare.

Raport SAR, 2019:

Realizarea unei alocări

diferențiate a costului standard per elev pentru
pregatire profesionala, evaluare periodica s i
cheltuieli din categoria bunurilor si serviciilor în
funcție de mediul în care elevii studiaza (ruralurban), filiera (teoretic-vocat ional-tehnologic),
profil și specializare, ținând cont în stabilirea
coeficientului de costul real pe care unitatea de
învățământ trebuie să îl suporte pentru a furniza
actul de educație la un standard ridicat de calitate
Asigurarea de burse minime pentru elevi:

Propunerea se încadrează în logica măsurilor
propuse de SAR în cadrul Raportului special privind
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•

bursa socială: lunar, 40% din acordarea burselor elevilor pentru elevi la nivel
salariul minim net pe economie – național, 2019-2020, fiind necesară pentru
garantarea unui sistem optim pentru elevii din

550 lei/lună;
•

bursa de studiu: lunar, 32,5% din România, sistem care să le asigure accesul la
salariul minim net pe economie – educație și recunoașterea performanței.
450 lei/lună;

•

bursa de merit: lunar, 35% din În ciuda acestui fapt, propunerea PSD poate fi
salariul minim net pe economie – credibilă doar dacă primarii acestei formațiuni
politice vor începe să acorde burse pentru elevi,

470 lei/lună;
•

bursa de performanță: lunar, așa cum prevede Legea educației naționale nr.
37,5% din salariul minim net pe 1/2011, fiind o atribuție a autorității publice locale.
economie – 500 lei/lună.

De asemenea, este propusă acordarea
unei burse de asistență socială, în valoare
de

1000

RON/lună,

pentru

copiii

instituționalizați;
Achiziția de laptopuri sau tablete cu abonament la internet, modul de testare a alfabetizării
funcționale cu IA (Inteligență Artificială).
Fig. 4. – Bile albe ale programului de guvernare al PSD

Bile negre
Reconfigurarea programelor școlare și a Deziderat asumat de PSD este formulat mult prea
planurilor-cadru

general pentru a fi consistent, fiind mai degrabă o
declarație de principiu. Nu este oferit alegătorului
o ofertă autentică privind arhitectura curriculară și
nici

informații

despre

procesul

prin

care

formațiunea politică își propună să reconfigureze
aceste elemente cheie în procesul pedagogic.
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Alte bile negre ale programului de guvernare al PSD în domeniul educației sunt:
-

lipsa măsurilor privind incluziunea în sistemul educațional a elevilor cu CES;

-

lipsa măsurilor pentru implementarea și promovarea învățării pe tot parcursul vieții;

-

nicio măsură concretă despre cum creștem numărul tinerilor interesați de a urma o
carieră didactică în preuniversitar (fiind un partid social-democrat, ar fi trebuit să
manifeste un interes real pentru a propune creșterea salariilor profesorilor debutanți,
la acest moment acestea în valoare de 2400 lei net/lună, sau pentru introducerea unui
spor oferit cadrelor didactice care aleg să predea în medii dezaforizate).
Fig. 5. – Bile negre ale programului de guvernare al PSD

Ce ne-a mai atras atenția…
6% din PIB pentru educație până în 2024

Analog, pentru a evita discursul duplicitar, PSD ar
trebui să renunțe la retorica dublării imediate a
alocațiilor și să accepte soluția PNL, aceea privind
creșterea etapizată.

Formularea vagă a acestei măsuri și precedentul
istoric al neîndeplinirii obligației legale privind
alocarea a 6% din PIB pentru educație ne
îndreptățește să apreciem această măsură ca fiind
una goală, neexistând niciun angajament ferm
pentru creșterea reală a finanțării educației, sursa
creșterii sau destinanția fondurilor suplimentare.
Lipsa unor propuneri coerente cu privire la diminuarea fenomenelor de corupție în mediul
școlar și universitar, lipsa unor propuneri coerente cu privire la eliminarea fenomenului de
impostură academică și plagiat (inclusiv plagiat în învățământul preuniversitar), lipsa unor
propuneri privind creșterea calității în învățământul preuniversitar și mediul academic.
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Deși, în ultima perioadă, Partidul Social-Democrat a promovat un anumit tip de discurs pentru
a demonstra electoratului o reformă internă la nivelul formațiunii politice, discurs definit și de
anumite elemente care se înscriu în registrul anticorupției, chiar în programul de guvernare
dedicat educației, partidul nu a inclus niciun fel de propunere cu privire la cele amintite
anterior. Pentru a demonstra coerență în discursul public, acesta trebuie dublat de măsuri
coerente, ferme, care să înglobeze o luptă reală împotriva corupției școlare, academice, dar și
a imposturii. În lipsa acestora, discursul PSD rămâne unul populist.

Fig. 6. – Ce ne-a mai atras atenția în programul de guvernare al PSD

Partidul Național Liberal
La doi ani de la lansarea proiectului România Educată, în forma draft destinată societății
civile, Partidul Național Liberal își asumă implementarea acestuia ca țintă strategică de guvernare
în perioada 2021-2024. În viziunea PNL, principalele probleme structurale din educație sunt
reprezentate de lipsa accesului la educație, iar acolo unde accesul nu reprezintă un împediment,
se pune însă problema calității actului educațional. În ceea ce privește rezolvarea acestor
probleme structurale, PNL apreciază direcția optimă de acțiune ca fiind una interministerială.
Unul dintre dezideratele importante regăsite în acest program de guvernare este
reprezentat de alfabetizarea funcțională a tuturor elevilor. După ce însuși ministrul liberal al
Educației a negat public importanța rezultatelor dezastruoase la testările PISA5, este dezirabil și
lăudabil faptul că regăsim, într-un program de guvernare asumat, următoarele ținte:
Elevii au capacitatea de a înțelege un text complex, inclusiv cu caracter juridic sau economic, în
momentul finalizării educației secundare. Absolvenții acestui nivel de studiu au capacitatea de
a căuta și de a selecta informațiile de care au nevoie, în mod autonom, cu ajutorul Tehnologiei
Informaticii și Comunicării (TIC). Au capacitatea de a le utiliza în siguranță, precum și de a se
orienta în privința dezvoltării și educației lor ulterioare, optând pentru programe de formare
necesare în cariera dorită.
5

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/ministrul-educatiei-despre-dezastrul-la-testele-pisa-nu-trebuieneaparat-sa-ne-ingrijoram-nu-verifica-ce-stiu-elevii-ci-cum-aplica-1226098, consultat la 1 decembrie 2020
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Totodată, este important să subliniem că aceste ținte strategice trebuie dublate de
programe naționale asumate, finanțare specifică și resursă umană calificată. Aceste lucruri nu
sunt prezentate în programul de guvernare, așadar este importantă întrebarea: cât de fezabil și
de onest este dezideratul, fără un plan concret?
Accesibilizarea tuturor spațiilor educaționale pentru copii cu CES sau diverse forme de
handicap este o asumare necesară, regăsită în programul de guvernare al PNL, în vederea
respectării dreptului la educație. Un deziderat lăudabil, care nu este însă susținut de un program
operațional eficient, asumat - accesibilizarea tuturor spațiilor educaționale reprezintă un
obiectiv costisitor, dacă ne referim la dotarea tuturor unităților de învățământ preuniversitar cu
echipamente și mecanisme de acces pentru copiii cu dizabilități, de exemplu. Întrebarea firească
este: a cui va fi sarcina organizării acestui proces și cine va asigura resursele necesare?
Una dintre cele mai stringente probleme privind accesul la educație este reprezentată de
lipsa facilităților pentru transportul elevilor, care are ca efect direct imposibilitatea elevilor de a
ajunge la școală. Completarea flotei de microbuze școlare în zonele defavorizate este un obiectiv
asumat de către Partidul Național Liberal în programul de guvernare; în ciuda acestui fapt,
Partidul Național Liberal nu furnizează alegătorilor informații relevante cu privire la dreptul
elevilor la transport gratuit și la modul în care acesta va fi asigurat în toate comunitățile locale
din România. Partidul aflat la guvernare este îndatorat să rezolve această problemă cu care se
confruntă sute de mii de elevi din România, aflați în risc de excluziune socială și abandon școlar,
ținând cont de faptul că PNL a folosit transportul gratuit al elevilor drept o temă de campanie
începând cu luna mai 2020.

Bile albe
Crearea unor rute complete pentru PNL propune cele mai consistente măsuri privind
profilurile

teoretic,

profesional

și dezvoltarea

învățământului

profesional

și

vocațional, care să includă toate nivelurile vocațional, în raport cu toate celelalte formațiuni
de calificare. Învățământul profesional politice. De asemenea, aceștia supralicitează
redevine un nod esențial al legăturii dezideratul prin măsuri precum consiliere și
educației cu piața muncii, nemaifiind orientarea timpurie a elevilor în vederea
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considerat

o

opțiune

negativă

a identificării rutei optime pentru un parcurs

candidaților.

educațional care să potențeze nevoile și interesele
beneficiarilor primari ai educației, dar și măsuri
privind valorificarea evaluărilor naționale și a
evaluărilor curente, inclusiv prin introducerea
portofoliului educațional digital care să valorifice
inclusiv activitățile extrașcolare la care participă
elevii.

Realizarea rețelei școlilor pilot, în vederea Proces demarat de PNL în actualul mandat prin
dezvoltării unor programe educaționale adoptarea HG nr. 559/2020, operaționalizarea
innovative.

școlilor pilot reprezintă o măsură imperioasă în
vederea definitivării reformei curriculare.

Finanțarea
pentru

resurselor
școlile

suplimentare Salutăm faptul că și PNL, alături de Alianța USR-

care

deservesc PLUS și PSD, își asumă propunerea de politică

preponderent comunități sărace, inclusiv publică înaintată de SAR în anul 2019, și anume
pentru angajarea de personal suport și finanțarea

diferențiată

a

cheltuielilor

de

activități de implicare a comunității în funcționare ale școlilor în funcție de nevoile
viața școlii, prin programe europene.

efective ale comunității.

Finanțarea unor pachete de sprijin pentru Salutăm, de asemenea, asumarea măsurii de
școlile din mediul rural și/sau din salarizare suplimentare a profesorilor care predau
comunități

dezavantajate,

pentru

a în medii cu un risc crescut de abandon școlar.

atrage cadre didactice motivate și
pregătite care să asigure educație de
calitate copiilor din aceste zone.
Alte măsuri incluse în lista de bile albe:
-

Digitalizarea procesului educațional și interconectarea bazelor de date, atât la nivel de
sistem educațional, cât și în raport cu alte domenii, pentru a permite abordări integrate:
Wi-Fi Campus pentru toate școlile și universitățile de stat din România + Biblioteca
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Virtuală + îmbunătățirea competențelor digitale atât pentru profesori, cât și pentru
profesori;
-

Dezvoltarea centrelor educaționale integrate/incluzive pentru elevii cu cerințe
educaționale speciale;

-

Transparentizarea managementului școlar prin publicarea pe pagina web a fiecărei
unități de învățământ a tuturor documentelor de interes public (regulament intern,
decizii CA, execuție bugetară, rapoarte, evaluări externe etc);
Fig. 7. – Bile albe ale programului de guvernare al PNL

Bile negre
Aplicarea unui sistem unitar la nivel național de acordare a burselor pentru elevi fără
discriminare în funcție de resursele bugetare ale comunităților locale.

Sintagma „în funcție de resursele bugetare ale comunităților locale” poate fi considerată drept
un afront adus educației din România, din perspectiva faptului că, în conformitate cu primul
Raport special privind acordarea burselor elevilor în anul școlar 2019-2020, dreptul la bursă
școlară era încălcat în 94,34% dintre localitățile din România.

De altfel, în actuala “Românie Educată” încă avem primării care acordă burse sociale în
valoare de 4 lei/lună (Călui, județul Olt). Totodată, PNL neagă prin omisiune atribuția
Guvernului a de institui cuantumul minim pentru fiecare tip de bursă prin Hotărâre de Guvern
aprobată anual. Actualul Guvern condus de PNL a refuzat să își îndeplinească această
atribuție legală, acesta fiind unul dintre motivele pentru care elevii din România nu beneficiază
de burse; propunerea de HG privind aprobarea cuantumului minim pentru fiecare tip de bursă
a fost abandonată de către Ministerul Educației și Cercetării.

Conform raportului realizat de Societatea Academică din România și Avocatul Poporului,
propunerea privind rezolvare acestei probleme stringente privind respectarea unui drept
accesoriu dreptului la educație, dreptul la bursă, este ca Guvernul, în calitate de autoritate
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publică centrală investită cu rolul constituțional de a organiza executarea legii și de a executa
în concret legea, să adopte o hotărâre privind stabilirea cuantumului minim al burselor
܈școlare, conform art. 84, alin. (1^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cuantumuri care
să fie în valoare de cel puțin:
- 134,6 lei (10% din salariul minim net pe economie) - bursa de merit;
- 269,2 lei (20% din salariul minim net pe economie) - bursa de performanță;
- 336,5 lei (25% din salariul minim net pe economie) - bursa de studiu;
- 403,8 lei (30% din salariul minim net pe economie) - bursa de ajutor social.
Fig. 8. – Bile negre ale programului de guvernare al PNL

Ce ne-a mai atras atenția…
Pentru operaționalizarea acestei viziuni, Asemenea partidelor din opoziție, Partidul
Guvernul va susține creșteri graduale, Național Liberal propune o creștere graduală
până în anul 2024, pentru finanțarea pentru finanțarea educației și a cercetării, fără a
educației, de până la 18% din bugetul oferi detalii suplimentare alegătorilor despre ceea
național (6% din PIB) și de până la 3% din ce presupune o creștere graduală - creșterea
bugetul național (1% din PIB) pentru graduală nu exclude ca, în anul 2021, educația să
finanțarea publică a cercetării.

beneficieze de aceeași subfinanțare existentă în
prezent (sub 3% din PIB), mai ales ținând cont de
faptul că este previzionată o criză economică. Mai
mult decât atât, obiectivele ambițioase și
programele consistente promise de către PNL
trebuie dublate de o finanțare suficientă, începând
cu anul 2021, nu cu anul 2024, așa cum se arată în
programul de guvernare.

Fig. 9. – Ce ne-a mai atras atenția în programul de guvernare al PNL
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Partidul Mișcarea Populară
În privința respectării dreptului constituțional la învățătură, Partidul Mișcarea Populară se
angajează să rezolve problema transportului gratuit pentru elevi, o măsură despre care
considerăm că ar trebui să se regăsească în toate programele de guvernare, fiind în directă
legătură cu asigurarea accesului la educație. Fără angajamente punctuale, sub forma unor
programe naționale de intervenție, PMP se angajează și să extindă programul Școală după școală,
iar în privința elevilor din mediul rural este punctat un alt program național de sprijin, fără detalii
suplimentare, totuși necesare și importante, privind arhitectura programului. Ca un element de
noutate, apare programul de sprijin pentru copiii cu părinți plecați în străinătate. Per ansamblu,
din punctul de vedere al afirmațiilor, programul pare unul inovator, centrat pe elev, dar o analiză
comprehensivă nu poate fi realizată în lipsa măsurilor punctuale.
În ciuda faptului că în preambulul secțiunii destinate educației sunt enumerate o serie de
date statistice îngrijorătoare cu privire la lipsa accesului la educație, PMP nu își propune niciun
fel de intervenție pentru a rezolva problema lipsei burselor sociale pentru elevi, burse care au
scopul a încuraja participarea școlară a copiiilor din medii defavorizate, în ciuda faptului că, la ora
redactării acestei sinteze, peste 70% dintre UAT-urile din România nu acordă acest tip de burse.
Un alt angajament al PMP cu privire la garantarea dreptului la educație este asigurarea
de laptopuri și tablete pentru toți elevii și profesorii, o măsură necesară în contextul școlii online
pe fondul pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2. Subliniem totuși că și această măsură, la
fel ca altele menționate în cuprinsul analizei de față, reprezintă o simplă respectare a legii
educației, care prevede la art. 94 alin. (2), lit. z) dreptul elevilor și profesorilor de a beneficia, la
cerere, de laptop sau tablete.

Bile albe
Încurajarea dezvoltării unui ecosistem de educație digitală prin dezvoltarea infrastructurii,
conectivității şi a accesibilității copiilor şi a cadrelor didactice la echipamente digitale;
programă școlară care să asigure dezvoltarea aptitudinilor și competențelor digitale ale
copiilor, precum şi o bună formare în informatică, acestea fiind relevante pentru transformarea
digitală a societăţii, dezvoltarea unui plan național privind educația la distanță, care să includă
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predarea online, un conținut educațional de înaltă calitate, instrumente accesibile și platforme
securizate care respectă standardele de confidențialitate și de etică
Fig. 10 – bile albe ale programului de guvernare al PMP

Bile negre
În ceea ce privește depolitizarea educației (angajament asumat prin programul de guvernare),
PMP punctează o singură măsură, valabilă exclusiv pentru învățământul superior. În ciuda
faptului că ne aflăm în ajunul alegerilor parlamentare, iar unii inspectori școlari generali se află
și în postura de candidați (1/3, mai exact6), PMP nu își asumă profesionalizarea funcțiilor de
conducere din inspectoratele școlare județene prin organizarea de concursuri transparente.
O altă bilă neagră prezentă în programul de guvernare al PMP este reprezentată de
îmbrățișarea mitului programei școlare. Urmând linia de acțiune falimentară mai puțin = mai
bun, PMP își propune dezvoltarea unei programe școlare simplificate. Paradoxal, PMP invocă
numărul de ore petrecute de elevi pentru a învăța, dar propune introducerea unor noi
discipline, precum educația antreprenorială (existentă), educația financiară (existent ca
optional la clasele gimnaziale) și educația în domeniul media. Pentru viziunea îngustă cu privire
la organizarea sistemului de învățământ în parametri optimi, PMP primește o bilă neagră.
Fig. 11 – bile negre ale programului de guvernare al PMP

Ce ne-a mai atras atenția…
La fel ca PSD, PNL și USRPLUS, și PMP își propune creșterea finanțării educației, însă într-o
formulă pe care o considerăm a fi mai degrabă ezitantă și strict declarativă: creșterea graduală
a acesteia, astfel încât abia în anul 2024 educația va beneficia de 6% din PIB, procent
obligatoriu conform Legii educației naționale.
Fig. 12 – ce ne-a mai atras atenția în programul de guvernare al PMP

6

https://beta.dela0.ro/inspectorii-scolari-in-campanie-pentru-parlamentare/, consultat la 1 decembrie 2020
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Partidul PRO România
În privința PRO România, tragem un semnal de alarmă cu privire la lipsa unui program de
guvernare coerent și comprehensiv; în absența acestuia, cele 8 măsuri generaliste nu sunt
suficiente pentru a asigura un act de guvernare orientat spre reformarea școlii românești și în
beneficiul elevilor.
Totuși, este dezirabil faptul că Pro România își propune regândirea carierei didactice, în
vederea profesionalizării acesteia și atragerii resurselor umane. Mai mult decât atât, țintele
strategice evidențiază rolul important al educației în raport cu o piață a muncii dinamică și
emergentă.
Partidul își propune, de asemenea, descentralizarea în sistemul de învățământ
preunivrsitar, fără a oferi informații suplimentare despre arhitectura procesului, alta decât “rolul
trebuie să aparțină școlii” - un deziderat populist și irealizabil în absența unui plan concret de
acțiune și/sau a unor programe operaționale.

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România
Nu ne putem pronunța asupra aspectelor propuse de UDMR în legătură cu segmentul
educației, întrucât programul de guvernare nu a fost nici lansat și nu este nici disponibil public.

V.

PROPUNERILE SAR PENTRU VIITORUL GUVERN
În loc de concluzii, încheiem analiza cu 15 propuneri pentru viitorul Guvern. Pe lângă

propunerile noastre, avem speranța că toate partidele vor pune pe primul plan interesele
României de mâine și vor lăsa deoparte orgolile inutile, iar în acest sens vor prelua unul de la
celălalt cele mai bunei idei în domeniul educației, semnalate de noi drept “bile albe”, pentru a
le include în programul de guvernare final.
Indiferent ce scoruri vor obține partidele la alegerile de pe 6 decembrie și care va fi
compoziția politică a viitorului Cabinet, apreciem că următoarele măsuri de politică publică
trebuie să se regăsească în programul de guvernare care va fi prezentat spre aprobare
Parlamentului:
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1. Guvernul, în calitate de autoritate publică centrală investită cu rolul constituțional de a
organiza executarea legii și de a executa în concret legea, să adopte o hotărâre privind
stabilirea cuantumului minim al burselor ܈școlare, conform art. 84, alin. (1^1) din Legea
educației naționale nr. 1/2011, cuantumuri care să fie în valoare de cel puțin:
a. 135 de lei - bursa de merit (10% din salariul minim pe economie);
b. 335 de lei - bursa de performanță (25% din salariul minim pe economie);
c. 405 de lei - bursa de studiu (30% din salariul minim pe economie);
d. 540 de lei - bursa de ajutor social (40% din salariul minim pe economie).

2. Garantarea gratuității pentru transportul elevilor pe toate mijloacele de transport public
(inclusiv pe mijloacele de transport județean și interjudețean), pe tot parcursul anului
calendaristic.
3. Asigurarea finanțării corespunzătoare a educației și cercetării, prin alocarea a 6% din PIB
pentru educație și cel puțin 1% din PIB pentru cercetare începând cu anul 2021, obligație
prevăzută de art. 8 din Legea educației naționale nr. 1/2011.
4. Instituirea în sarcina autorităților publice locale unor obligații de raportare standard cu
privire la resursele pe care le aloca pentru instituțiile de învățământ arondate.
5. Asumarea unei politici ferme privind eliminarea graduală a fenomenelor de tip meditații
cu profesorul de la clasă, iar acolo unde nu există un conflict de interese, monitorizarea
modului în care se impozitează și raportează aceste activități.
6. Modificarea regulamentului Consiliului Național de Finanțare al Învățământului
Preuniversitar, în sensul creșterii numărului de membri și introducerea a două noi
categorii: reprezentanți ai elevilor și părinților, precum și ai organizațiilor cu activitate
relevantă din societatea civilă pe zona de educație.
7. Transparentizarea activității Ministerului Educației, în sensul permiterii tuturor
oganizațiilor interesate să participe la contexte de dezbatere și dialog asupra propunerilor
de politică publică în domeniul educației.
8. Creșterea gradului de transparență a unităților de învățământ prin publicarea obligatorie
a bugetului și execuției bugetare, într-un format inteligibil de către cetățeni, într-un
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modul disponibil publicului larg în cadrul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului
Românesc.
9. Implementarea Legii nr. 109/2020, care prevede obligația explicită a Ministerului
Educației și Cercetării de a asigura accesul la echipamente de tip laptop sau tabletă
pentru toți elevii și profesorii. Pentru optimizarea procesului educațional în format
digital, recomandăm ca tabletele să fie destinate elevilor din învățământul primar, iar
elevii din învățământul gimnazial, liceal, dar și profesorii, să beneficieze de laptopuri.
10. Eliminarea fondului școlii din toate unitățile de învățământ preuniversitar, asigurarea
serviciilor de pază gratuite în toate școlile din România, prin colaborarea cu autoritățile
publice locale.
11. Operaționalizarea proiectului privind funcționarea școlilor-pilot, care să permită
pilotarea unor noi modele curriculare inovative, în accord cu nevoile și interesele
legitime ale actualei și viitoarelor generații de elevi.
12. Aprobarea, în regim de urgență, a noilor planuri-cadru pentru învățământul liceal și
oferirea posibilității liceelor din România să aleagă planul-cadru optim, în funcție de
nevoile elevilor din respectiva comunitate, din 3-4 variante puse la dispoziție de
Ministerul Educației și Cercetării.
13. O comunicare a Ministerului Educației și Cercetării evidence-based și data-based, fără
declarații descoperite de conținut. Interzicerea folosirii instituției guvernamentale
pentru promovarea activității politice a ministrului.
14. O politică fermă, guvernamentală, privind zero toleranță la plagiat, atât în mediul
academic, cât și în cel preuniversitar, introducerea obligativității publicării, alături de
declarația de interese și avere, a tuturor lucrărilor de cercetare menționate în CV-ul
demnitarilor, într-un format accesibil.
15. Realizarea unei strategii naționale privind combaterea corupției școlare și promovarea
bunei guvernări în educație, printr-un grup de lucru interministerial, având drept
coordonate:
a. monitorizarea respectării atribuțiilor administrației publice locale în raport cu
unitățile de învățământ preuniversitar;
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b. eliminarea fondului școlii/clasei;
c. eliminarea fenomenului industriei meditațiilor;
d. toleranță 0 la darea și luarea de mită în educație;
e. monitorizarea sistemelor de acordare a vizelor de flotant pentru elevi și părinții
acestora;
f. licitațiile organizate de autoritățile publice locale pentru echipamente
educaționale;
g. transparența unităților de învățământ preuniversitar, dar și a autorităților publice
locale, în rezolvarea atribuțiilor ce aparțin de sectorul educational.
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