
	 	

Noile	legi	ale	educației	au	nevoie	de	o	serioasă	revizie	și	de	consultări	
cu	mediile	educaționale	

  

Am	primit	ın̂	ultimele	zile	sute	de	mesaje	ın̂	legătură	cu	noile	legi	ale	
educației.	Am	mărit	echipa	PSD	care	analizează	 legile	cu	colegi	cu	diferite	
specialități	 și	 am	 ın̂ceput	 o	 analiză	 cu	 cei	 peste	 200	 de	 membri	 din	
Departamentul	de	educație.		

După	 7	 ani	 de	 la	 debutul	 dezbaterii	 pentru	 România	 Educată,	
observăm	 că	 legile	 educației,	 deși	 ținute	 ın̂tr-o	 	 conEidențialitate	 de	
neın̂țeles,	au	creat	o	vie	dezbatere	 și	multe	reacții	din	mediul	educațional.	
Este	 clar	 că	 așteptarea	 societății	 este	mare	 și	 e	 nevoie	 de	 dezbatere	mai	
amplă		și	analize	aprofundate.		

Fiind	 vorba	 despre	 viitorul	 României	 nu	 cred	 că	 	 putem	 aborda	
politicianist	 sau	 superEicial	 aceste	 legi;	 va	 trebui	 să	 ne	 aplecăm	 serios	
pentru	ca	rezultatul	să	Eie	un	instrument	legislativ	care	să	reziste	mai	mult	
ın̂	 timp.	 Sunt	 ın̂	 actealele	 proiecte	 de	 lege	 elemente	 care	 au	 nevoie	 de	
minime	studii	de	impact,	de	analize	de	specialitate	 și	chiar	de	consultarea	
unor	eșantioane	de	părinți,	cadre	didactice	sau	specialiști	ın̂	educație.		

Evident,	 este	 vorba	 și	 de	 EilosoEii	 diferite	 ın̂	 cazul	 partidelor	 din	
coaliție,	 dar	 va	 trebui	 să	 găsim	 puncte	 comune	 și	 soluții	 de	 consens,	
gândind	 doar	 beneEiciile	 pentru	 sistemul	 educațional	 din	 România,	 ın̂	
condițiile	 ın̂	care	printre	problemele	care	 ın̂grijorează	populația	a	revenit,	
pe	primele	locuri,		problema	educației	copiilor	noștri.		

Pentru	 PSD	 și	 pentru	 stânga	 românească	 angajamentul	 privind	
educația	 este	o	 componentă	 principală	 de	program	politic	 și	 tratăm	acest	
lucru	cu	maximă	responsabilitate.		

După	o	scurtă	analiză	a	proiectelor	de	lege,	constatăm	că	sunt	multe	
lucruri	 care	 vor	 trebui	 refăcute	 și	 căutate	 soluții	 la	 unele	 probleme.	Sunt	
multe	măsuri	administrative,	dar	puține	schimbări	de	paradigmă	care	
să	ne	dea	certitudinea	că	vor	asigura	adaptarea	școlii	și	a	copiilor	 la	
schimbările	 rapide	 de	 	 la	 nivelul	 culturii,	 civilizației	 și	 mediului	
tehnologic.		



Trebuie	 să	 scăpăm	 de	 situația	 ın̂	 care	 ne-am	 aElat	 de	 multe	 ori	 ın̂	
ultimele	decenii:	după	o	lege	sau	ordonanță	să	vină,	ın̂	cascadă,	alte	legi	 și	
ordonanțe	 de	 corectare.	 Legile	 au	 suferit	 completări	 importante	 și	
modiEicări	 față	 de	 variantele	 negociate	 ın̂	 exercițiul	 ministrului	 Sorin	
Câmpeanu	 și	 acum	 trebuie	 revăzute	 serios.	 Sunt	 multe	 elemente	 de	
originalitate,	nediscutate	până	acum	și	care	trebuie	studiate	 și	armonizate	
cu	restul	prevederilor.		

Da,	 eu	 am	 	 solicitat	 președintelui	 PSD,	 Marcel	 Ciolacu,	 prelungirea	
termenelor	 pentru	 prezentarea	 acestor	 legi	 ın̂	 coaliție	 și	 ın̂	 guvern.	 Avem	
nevoie	 de	 analize,	 simulări	 ale	 unor	 efecte	 și	 consultări	 cu	 mediile	
educaționale,	cu	organizațiile	neguvernamentale	și	cu	partidele	care	nu	fac	
parte	din	arcul	guvernamental.	 Iată	 câteva	dintre	aspectele	 importante	pe	
care	urmează	să	le	supunem	dezbaterii	și	remedierii:	

• La	nivel	general,	foarte	multe	formulări	vagi	care	lasă	loc	arbitrariului	
aplicării	 	 la	 nivel	 central	 sau	 local	 trebuie	mai	 bine	 precizate.	 Este	
nevoie	 ın̂	multe	 locuri	de	corelări	 ın̂tre	articole,	situație	generată	de	
schimbările	 de	 ultimă	 oră.	 Sunt	 multe	 instituții	 centrale	 care	 se	
ın̂Eiințează	 sau	 reın̂Eiințează	 	 și	 la	 care	 trebuie	 să	 analizăm	 ca	
funcționalitatea	 lor	 să	 Eie	 necesară	 și	 adecvată,	 să	 nu	 Eie	 doar	
furnizoare	de	sinecuri.	

• O	primă	lectură	ne	dă	senzația	că	hipercentralizarea	este	pe	cale	să	se	
restaureze	dacă	rămânem	la	acest	stadiu.	Ministerul	și	alte	organisme	
centrale	 care	 urmează	 să	 se	 ı̂nEiințeze,	 contrazic	 nevoia	 de	
descentralizare,	mai	degrabă	 Eiind	vizibilă	 tendința	de	centralizare	a	
școlii,	 	 funcțiile	 instituțiilor	 centrale	 pot	 deveni	 sufocante	 pentru	
deciziile	 și	 soluții	 pragmatice,	 adaptative.	 Descentralizare	 este	
deEinită,	dar	principiul	nu	este	urmărit	peste	tot	ın̂	lege.		

• Admiterea	 ın̂	 liceu	 și	 probele	de	bacalaureat	 trebuie	 să	 Eie	 adaptate	
EilosoEiei	generale	enunțată	 ın̂	 tabla	de	valori,	 iar	principiul	echității	
trebuie	consolidat	toate	nivelurile	de	educație	și	ın̂	toate	procesele	de	
la		admitere	la	evaluare.	

• 	 Trebuie	 să	 Eim	 atenți	 și	 la	 modul	 ın̂	 care	 ın̂vățământul	 tehnologic	
trebuie	gândit	mai	Elexibil	și	cuplat	cu	strategiile	de	dezvoltare	locale	
și	 responsabilizate	 autoritățile	 locale.	 Este	 nevoie	 de	 deEinire	 mai	
precisă	a	celor	trei	Eiliere	(teoretică,	vocațională,	profesională)	la	care	
ar	trebui	adăugată	la	Elexibilitatea	organizării	și	diferențe	speciEice	ın̂	
ceea	ce	privește	evaluarea	performanței	școlare.		



• ITn	 ceea	 ce	 privește	 ın̂vățământul	 particular	 și	 confesional	 trebuie,	
credem	 noi,	 	 să	 se	 ın̂curajeze	 investițiile	 private,	 generalizarea	
principiului	 nonproEit	 neEiind	 beneEică	 ın̂	 condițiile	 ın̂	 care	 este	
nevoie	 de	 investiții	 ın̂	 infrastructura	 școlară	 și	 statul	 nu	 poate	 face	
față	 singur.	 Atât	 timp	 cât	 avem	 ın̂	 ARACIP	 și	 ARACIS	 instituții	 de	
acreditare	 și	 veriEicare,	 credem	 că	 gestiunea	 Einanciară	 sau	
managementul	general	trebuie	lăsate	la	latitudinea	investitorului.		

• Este	nevoie	și	de	obligații	ale	autorităților	locale	sau	centrale	pentru	a	
rezolva	problema	aglomerării	din	școli.		

• ITnvățământul	dual	are	nevoie	de	o	reglementare	mai	precisă	si	de	mai	
multe	garanții	din	partea	statului	si	de	resurse	mai	importante.	

• Capitolul	digitalizării	trebuie	consolidat	și	corelat	mai	bine	cu	PNRR,	
dar	 trebuie	 asigurată	 și	 o	 mai	 mare	 atenție	 pentru	 validarea	
competențelor	 digitale	 pentru	 cadre	 didactice	 și	 alți	 participanți	 la	
procesul	 educativ	 ı̂n	 conformitate	 cu	 Cadrul	 european	 al	
competențelor	digitale.		

• Evaluarea	 cadrelor	 didactice	 și	 certiEicarea	 profesiilor	 didactice	 vor	
trebui	gândite	pornind	de	la	modele	europene	mai	complexe.		

• Probabil	 că	 este	 bine	 să	 căutăm	 cât	 mai	 multă	 standardizare	 ın̂	
evaluarea	 elevilor,	 	 dar	 trebuie	 precizate	 mai	 bine	 modalitățile	 de	
utilizare	ın̂	cazul	copiilor	cu	nevoi	speciale.		

• Cred	 că	 va	 trebui	 să	 vedem	un	 anumit	 echilibru	 ın̂	 ceea	 ce	 privește	
metodele	de	penalizare	și	sancționare	a	lucrătorilor	din	educație,	dar	
modalitățile	de	stimulare	a	performanței.	Există	ın̂	acest	moment	un	
sistem	de	incompatibilități	care	discriminează	 și	 limitează	libertățile	
deEinite	prin	Constituție.		

• ITnvățământul	 pentru	 copiii	 românilor	 din	 diaspora	 are	 nevoie	 de	 o	
planiEicare	 mai	 precisă	 și	 de	 resurse	 suplimentare,	 Eie	 că	 vorbim	
despre	pregătirea	remedială	pentru	copiii	 familiilor	ce	revin	 ın̂	 țară,	
Eie	ın̂	ceea	ce	privește	organizarea	cursurilor	de	limba	română,	istorie	
și	civilizație	ın̂	țările	unde	românii	sunt	rezidenți.	

Este	 nevoie	 ca	 această	 lege	 să	 parcurgă	 traseul	 transparenței,	
conform	 legii,	 ın̂ainte	 de	 a	 Ei	 adoptată	 de	 guvern.	 Sunt	 și	 lucruri	 care	 au	
inElamat	 opinia	 publică	 ın̂ainte	 de	 a	 ajunge	 ın̂	 transparență	 așa	 cum	 este	
eliminarea	 specializării	 ın̂văţător-educatoare	 din	 oferta	 educaţională	 a	
liceelor	 pedagogice	 sau	 eliminarea	 orelor	 de	 istorie	 a	 holocaustului	 din	
programă,		



dar	toate	aceste	teme	 	vom	Ei	repuse	ın̂	discuție	cu	specialiștii	 și	cu	colegii	
din	coaliție.		

ITn	actualele	proiecte	de	lege	sunt	multe	lucruri	noi,	ın̂	comparație	cu	
variantele	 mai	 vechi,	 unele	 componente	 chiar	 originale,	 iar	 efortul	 celor	
care	au	lucrat	ın̂	această	fază	este	meritoriu.	ITnsă	credem	că	este	nevoie	de	
o	 omogenizare	mai	mare	 a	 conținutului	 și	 o	 armonizare	 atât	 cu	 legislația	
actuală,	dar	mai	ales	cu	perspectivele	de	dezvoltare	a	României	pe	termen	
lung.	Pentru	ca	la	Einal	să	rezulte	legi	adaptate	noilor	realități	din	societate	
și	 care	 pun	 ın̂	 centrul	 lor	 elevul,	 studentul,	 cadrele	 didactice,	 dar	 și	
interesele	 societății	 noastre	 din	 perspectiva	 viitorului	 pe	 care	 ni-l	 dorim	
pentru	România.	

Cu	deosebit	respect,		
Vasile	Dîncu	
Senator	


