
Către,
Ministerul Educației
consultare.legieducatie@edu.gov.ro

Stimate Domnule Ministru al Educației,

O Voce pentru Educație este o alianță constituită cu scopul de a contribui la
reformarea sistemului de învățământ din România, în contextul unui nou proiect
de lege a educației (2022).

Alianța este formată prin asocierea dintre organizații neguvernamentale și
mediul de afaceri, ambele părți fiind implicate deja în proiecte de modernizare a
sistemului educațional, prin care au produs rezultate. Au colaborat la redactarea
Manifestului Alianței și la transpunerea acestuia în Amendamentele transmise:
organizații non-profit, camere de comerț și grupuri de antreprenori, parteneri
strategici: Coaliția pentru Dezvoltarea României (reprezentând, prin companiile
membre, 50% din PIB-ul României) și Coaliția pentru Educație, precum și UNICEF
România, ca partener științific și de documentare.

Scopul alianţei este de a sprijini procesele de fundamentare și adoptare a unei
noi legislații, precum și întregul demers ulterior de implementare în sistemul
educațional.

Stimate domnule ministru, amendamentele formulate de organizațiile și experții
care formează Alianța sunt incluse în documentul atașat.

Anumite observații cu caracter general au fost formulate de către organizații și
experți și nu pot forma obiectul unor amendamente. Dar caracterul lor general nu
le diminuează importanța, mai ales pentru stabilirea cadrului general de
colaborare și acțiune. Reamintim că angajamentul nostru este un angajament de
lungă durată, față de reformă și deciziile de transformare a educației pentru
fiecare elev.

Apreciem că Legea învățământului preuniversitar trebuie să stabilească valorile,
principiile și cadrul general de funcționare a sistemului de educație, în timp ce
implementarea efectivă a acestora să fie reglementată de legislația de nivel
inferior. Astfel, conținutul proiectului conține prevederi detaliate în aproape toate
capitolele, prevederi care se referă la organizarea unor procese care țin mai
degrabă de nivelul legislației secundare sau terțiare.
De asemenea, proiectul nu face referire la trecerea de la actualul cadru legislativ la
cel nou și la felul în care aceasta tranziție va fi făcută, cu atât mai mult cu cât
trebuie asigurată atât tranziția de la Legea nr. 84/1995 cât și de la Legea nr. 1/2011.
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Apreciem că rolul organizațiilor neguvernamentale nu este suficient de bine
definit în vederea sprijinirii unităților de învățământ. Vă reamintim că acestea deja
sunt actori importanți în organizarea și funcționarea învățământului
profesional-dual, în organizarea și funcționarea centrelor de zi, a programelor de
„școală după școală”, la care se adaugă programe de formare pentru elevi,
profesori și directori. Posibilitatea de a înființa unități de învățământ / clase în
cadrul unităților de învățământ, ar fi doar un exemplu pentru egalitate de
tratament cu operatorii economici.

În ceea ce privește Capitolul I - Dispoziții Generale. Principii și valori, apreciem
că acesta ar trebui reorganizat astfel încât capitolul să înceapă cu definițiile
termenilor și conceptelor folosite în cadrul proiectului de lege, să continue cu
domeniul de reglementare pe care legea îl asigură și să facă legătura cu legislația
internațională relevantă (convenții, declarații universale ș.a la care România este
parte și care ghidează dezvoltarea actualei legi).

Ulterior, apreciem că proiectul trebuie să cuprindă viziunea și misiunea proiectată
a educației preuniversitare, urmată de principiile și valorile care, urmărite în
procesul educațional conduc la împlinirea viziunii și a misiunii. Unificarea textului
într-un singur articol va ajuta la evitarea listării aceluiași concept atât ca principiu,
cât și ca valoare. Definițiile principiilor și valorilor necesită revizuire pentru a fi în
linie cu definițiile lor la nivel internațional și pentru a elimina ambiguitățile actuale
(e.g. diversitatea, incluziune etică, participare ș.a.m.d). Totodată, e important să fie
menționate obiectivele majore pe care și le propune legea, așa cum au fost și
asumate public: dezvoltarea excelenței și creșterea echității care să conducă la
reducerea abandonului școlar și a analfabetismului funcțional.

Referitor la alte câteva sugestii de tehnică legislativă, vă propunem, domnule
ministru, următoarele:

- dat fiind că noțiunile de antepreșcolar și preșcolar nu pot funcționa ca
echivalente în tot cuprinsul legii, ar fi mai potrivit enumerate antepreșcolari,
preșcolari, elevi și tineri, în funcție de context;

- articolele 4 – 11 din Capitolul I reprezintă un amalgam de subiecte și
domenii a căror singularizare în Capitolul I nu se justifica, astfel încât poate
este oportună mutarea lor în capitolele relevante.

De altfel, vă informăm că în discuțiile purtate în cadrul Alianței, dar și în
întâlnirile publice cu părțile interesate, UNICEF România și-a declarat
disponibilitatea de a contribui la refacerea acestui capitol conform sugestiilor de
mai sus.

În ceea ce privește Capitolul II - Formele de organizare ale învățământului
preuniversitar, acesta ar trebui sa fie extins pentru a putea cuprinde arhitectura
sistemului de învățământ preuniversitar cu toate elementele sale: creșe, grădinițe,



școli primare, gimnaziale, licee, dar și toate instituțiile de la nivel local și național
care susțin sistemul. Proiectul de lege conține în Capitolul II prevederi specifice
legate de proceduri, obligații, contracte precum și detalii organizatorice fără ca ele
să fi fost precedate de definirea clară a arhitecturii sistemului cărora cele de mai
sus li se aplică.

Cu privire la Capitolul V - Educația specială și Educația incluzivă, considerăm
că acesta este neclar și ambiguu. Astfel, incluziunea este corelată doar cu
dizabilitățile și cerințele educaționale speciale și nu este corelată cu alți factori
care determină limitarea accesului la școlile de masă - existența școlilor speciale
are impact asupra calității și finanțării educației incluzive. Nu sunt precizate clar
mecanismele de trecere de la formele actuale de școlarizare în învățământul
special la integrarea copiilor în școlile de masă, cu termene clare de tranziție și
regândirea rolului școlilor speciale, în conformitate cu angajamentele
internaționale la care România este parte, respectiv Convenția ONU privind
drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată prin Legea nr. 221/2010.

De asemenea, nu se face referire la segregarea școlară și la modalitățile de
prevenire și combatere a acesteia.

Este necesară și o secțiunea dedicată incluziuni educaționale a copiilor cu
vulnerabilități sociale, care ridică probleme specifice. Fără a acoperi și nevoile
acestui grup incluziunea educațională este incompletă. Educația incluzivă pentru
copiii cu vulnerabilități sociale trebuie să arate cum anume se poate interveni
pentru ca respectivele vulnerabilități sociale să nu interfereze cu procesul școlar și
educațional, cum anume suportul integrat în procesul educațional poate fi
dezvoltat pentru aceste categorii de copii.

Considerăm că un sistem de responsabilizare și raportare a situațiilor de
vulnerabilitate socială a elevilor trebuie definit în textul legii. Și tot în lege este
necesară clarificarea rolului și a responsabilităților celor care contribuie la
dezvoltarea unor servicii integrate, adică proiectul de lege trebuie să menționeze
cadrul de colaborare cu alte ministere de linie astfel încât măsurile integrate de
susținere în procesul educațional să poată fi dezvoltate și finanțate pentru aceste
categorii de copii. Fără implicarea tuturor actorilor instituționali (sistemul social,
sistemul medical, sistemul de dezvoltare a infrastructurii publice și sistemul
educațional) - sisteme care gestionează bunăstarea socială a cetățenilor, apără
drepturile fundamentale ale copiilor, inclusiv dreptul de participare la educație -
impactul negativ al vulnerabilităților sociale ale copiilor asupra procesului
educațional al acestora nu poate fi corect gestionat și abordat, cu rezultate
palpabile. Considerăm că aria de responsabilitate a actorilor din sistemul
educațional trebuie definită foarte clar în această privință – ca avertizori ai
situațiilor de risc școlar cauzate de vulnerabilități sociale.



Menționăm că și pentru acest capitol există anunțul oficial al disponibilității
reprezentanților UNICEF de a contribui la rescrierea rescrierea acestui capitol
pentru a avea prevederile proiectului de lege aliniate cu convențiile și tratatele
internaționale la care România a aderat.

Cu privire la Capitolul X - Excelența școlară și pilotarea în învățământ - o
secțiune întreagă din lege descrie cum sistemul de învățământ tratează elevii
capabili de excelență școlară. Apreciem această atenție pentru zona care va
genera viitoarea elită a societății, dar observăm că legea nu face referire la nevoile
speciale ale elevilor cu potențial înalt (elevii supradotați). Și, mai ales, prin
corespondență, este nedreaptă absența din lege a unei secțiuni dedicate copiilor
cu vulnerabilități, a celor care provin din medii dezavantajate, pentru care există
riscul de a nu-și atinge potențialul, fără măsuri de sprijin și susținere adaptate,
incluse în legislația primară. Această situație caracterizează un număr mare de
elevi, după cum urmează: 40% dintre copiii României sunt în risc de sărăcie;
aproximativ 30-40% dintre familii au un nivel de educație redus (maximum 8
clase); copiii din mediul rural marginalizat (localități situate la peste 10 km de orice
municipiu) etc. Acești copii reprezintă o miză foarte mare pentru situația de
mâine a României.

Cu referire strict la pilotare, am observat o restrângere a cadrului actual de
pilotare, drept care solicităm includerea explicită a posibilității de pilotare a unor
modele de intervenții la nivelul școlii, din arii diferite, care conduc la îmbunătățirea
tuturor proceselor, printre care de interes pentru membrii Alianței sunt
alfabetizarea funcțională a elevilor, management, curriculum și organizarea
activităților practice.

Finanțarea educației este una dintre direcțiile strategice considerate cruciale
pentru implementarea legii și considerăm critică păstrarea mecanismului de
finanțare per elev, cu asigurarea și îmbunătățirea transparenței modurilor în care
circulă banii din educație. Pentru asigurarea echității, considerăm ca fiind extrem
de importante:

(1) în raport cu forma actuală prezentată, introducerea obligativității măsurilor
compensatorii cu referire “la costul standard per elev pentru unitățile de
învățământ defavorizate, stabilite anual prin ordin al ministrului educației,
la propunerea CNFIP, poate fi suplimentat cu 25%” (art 107 alin. 4), adică
solicităm ca verbul „poate” să fie înlocuit - să fie stabilită prin lege o
obligație, nu doar o  posibilitate;

(2) menționarea unui sistem cu instrumente de măsurare a vulnerabilității și
riscurilor - au existat discuții în legătură cu instrumentele curente, de
exemplu MATE, iar UNICEF a venit cu o propunere de măsurare a gradului
de vulnerabilitate raportat la costul standard, propunere care se regăsește
în manifestul Alianței O Voce pentru Educație.

(3) Cheltuielile cu cazarea, masa și transportul elevilor trebuie incluse în
finanțarea de bază, indiferent de forma de învățământ și de modul în care



se realizează transferurile dintre Ministerul Finanțelor, Ministerul Educației
și autoritățile publice locale. Doar așa se poate asigura accesul tuturor
elevilor la educație de calitate și potrivită fiecărui elev. Altfel, legea este
indirect discriminatorie față de elevii care provin din medii defavorizate.

Totodată, având în vedere analizele realizate, atât de organizații membre ale
Alianței, cât și de organizații și instituții internaționale, s-a demonstrat și
argumentat nevoia creșterii investiției publice în educație, lucru pe care Alianța l-a
susținut. Am solicitat alocarea a 15% din Bugetul General Consolidat ca o garanție
că reformele propuse pot fi implementate. De altfel, Manifestul Alianței menține și
ținta de 6% din PIB pentru o aliniere cu standardele de raportare internațională a
indicatorilor financiari pe educație.

Față de cele de mai sus, apreciem că este critică revizuirea Expunerii de motive a
proiectului de lege, inclusiv în sensul fundamentării impactului financiar al
măsurilor de reformă propusă și prezentării calendarului de alocare a finanțării,
astfel încât reforma să se realizeze în integrum, nu fracționat, în funcție de
interese care pot adânci diferențele de calitate.

În final, domnule ministru, vă mulțumim pentru deschidere și colaborare. Alianța
O Voce pentru Educație va continua să fie implicată în vederea elaborării și
aprobării unei noi legi a învățământului preuniversitar care să conducă la
îmbunătățirea procesului de educație din România.

Cu încredere,
O Voce pentru Educație




