
1 

 

Extras din „Platforma de 
guvernare a Alianței DA” 
Alegeri 2004 
Cap.5: 
Politica în domeniul 
educaţiei  
Învăţământul din România se confruntă 
astăzi cu o criză de sistem, agravată de 
lipsa de viziune şi de competenţă în decizii. 
Este necesară o nouă abordare strategică a 
politicilor educaţionale. În acest sens, 
oferta politică a Alianţei D.A. în domeniul 
educaţiei este construită în jurul a şase 
obiective majore: 

 Acces egal şi sporit la educaţie 

 Calitate ridicată a educaţiei şi 
pregătirea societăţii bazate pe 
cunoaştere 

 Descentralizarea şi depolitizarea 
sistemului educativ 

 Transformarea educaţiei în resursă 
de bază a modernizării României 

 Reconstrucţia învăţământului în 
mediul rural 

 Compatibilizarea europeană şi 
scoaterea învăţământului 
românesc din izolarea din ultimii 
ani 

În viziunea Alianţei D.A. învăţământul 
trebuie să însemne pentru orice cetăţean 
înprimul rând şansa de a-şi găsi un loc de 
muncă, în directă legătura cu dorinţele, 
aptitudinile şi competenţele sale. 
Guvernul Alianţei D.A. va asigura, în 
mod efectiv, accesul egal şi sporit la 
educaţie al tuturor cetăţenilor ţării, 
indiferent de apartenenţa socială, 
etnică, de gen, confesiune, zonă de 
rezidenţă, prin: 
– generalizarea efectivă a învăţământului 
obligatoriu de 10 ani, prin soluţii în 
concordanţă cu tradiţiile româneşti şi cu 
evoluţiile din ţările europene; 
– restructurarea reţelei şcolare – 
asigurând şcoală în fiecare sat, bibliotecă şi 
computere în fiecare şcoală – în funcţie de 
programele de dezvoltare locală şi 
regională; 
– asigurarea mijloacelor financiare pentru 
reabilitarea şcolilor şi asigurarea 
dotărilor necesare printr-un program 
guvernamental special; 

– sprijinirea socială a elevilor şi 
studenţilor prin: credite de studii 
garantate de  stat; aplicarea unui sistem de 
burse de studiu ţinând cont de 
performanţa 
şcolară şi situaţia materială a familiei; 
formarea reţelei de sprijinire a 
învăţământului de către economia privată; 
crearea suportului local pentru studii; 
accesul la programe internaţionale etc.; 
– mărirea participării şcolare şi 
universitare prin forme de pregătire 
diversificate în raport de vârstă şi de 
nevoile existente de calificare, astfel încât 
fiecare cetăţean să se poată bucura de 
şansa de a putea învăţa; 
– dezvoltarea învăţământului în limba 
maternă conform nevoilor cetăţenilor, 
dezideratelor comunităţilor, tradiţiilor 
democratice şi reperelor europene; 
– extinderea educaţiei celei de a doua 
şanse, a reconversiei profesionale 
sistematice, precum şi a educaţiei 
adulţilor, precum şi crearea unui sistem 
eficient de formare continuă şi de pregătire 
antreprenorială; 
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– transformarea şcolilor, liceelor şi 
universităţilor în centre de iradiere a 
ştiinţei şi culturii la nivel local, regional şi 
naţional. 
Guvernul Alianţa D.A. va fi un 
garant al autonomiei şcolare şi 
universitare prin: 
– consacrarea legală a autonomiei şcolilor 
şi liceelor în stabilirea unei părţi din 
curriculum, în elaborarea de programe, în 
angajarea de personal, în acumularea şi 
folosirea de resurse financiare, în 
diferenţierea veniturilor; 
– extinderea autonomiei universităţilor în 
materie de patrimoniu, în acumularea şi 
folosirea de resurse, în selectarea şi 
angajarea personalului didactic şi 
nedidactic, în stabilirea formei de admitere 
şi a cifrelor de şcolarizare şi în 
diferenţierea veniturilor 
– depolitizarea administrării 
învăţământului, conform practicilor 
europene şi se va reface demnitatea socială 
şi autonomia profesională a institutorilor 
şiprofesorilor, considerând dascălul drept 
intelectual autonom şi forţă a schimbării 
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– sprijinirea învăţământului superior prin 
elaborarea de programe de modernizare, 
însoţite de resurse financiare 
corespunzătoare; 
– formele de învăţământ – de stat, public, 
privat – se vor bucura de aceeaşi 
legislaţie, aceleaşi criterii de evaluare şi de 
recunoaştere, conform practicilor 
internaţionale. 
Prin politicile sale educaţionale, prin 
crearea unui nou cadru legislativ şi 
instituţional,precum şi prin alocarea 
resurselor financiare necesare, Alianţa 
D.A. îşi propune să 
reconstruiască sistemul educativ al 
ţării, conform nevoilor cetăţenilor, 
comunităţilor şi societăţii româneşti 
şi în concordanţă cu evoluţiile 
europene. 
Reconstrucţia sistemului de 
învăţământ în mediul rural reprezintă 
o prioritate a guvernării Alianţei D.A., care 
va avea în vedere: 
– reabilitarea şcolilor din mediul rural, 
construcţia de noi şcoli şi dotarea lor cu 
utilităţi prin alocaţii de la bugetul de stat, 
în sistem de cofinanţare şi cu contribuţia 
autorităţilor administraţiei publice locale; 
– alocarea distinctă, de la bugetul de stat a 
100 milioane de euro, anual, pentru 
reabilitarea şcolilor şi construcţii şcolare în 
mediul rural; 
– dotarea şcolilor cu materiale didactice şi 
echipamente informatice destinate 
procesului didactic (calculatoare, softuri 
educaţionale, echipamente multimedia); 
– asigurarea de personal didactic calificat 
în mediul rural prin sporuri salariale 
stimulative (incluzând sporul de mediu 
rural), facilităţi pentru transport, cazare 
şi stabilizare; 
– sprijinirea formării iniţiale de cadre 
didactice din mediul rural prin alocarea 
anuală a încă 10.000 de locuri distincte în 
învăţământul superior şi organizarea 
formării continue specializate pentru cei 
care lucrează în învăţământul rural; 
– organizarea cadrului folosirii pe scară 
largă a învăţământului la distanţă 
(formare continuă, reconversie 
profesională, etc) de către locuitorii din 
mediul rural. 
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Guvernul Alianţei D.A. va asigura 
creşterea calităţii educaţiei prin: 
– abordarea educaţiei ca forţă principală a 
schimbării tehnologiei, economiei, 
administraţiei şi a promovării de valori în 
societate; 
– transformarea învăţământului într-o 
reţea de unităţi şi instituţii cu rezultate 
măsurabile în ceea ce priveşte dobândirea 
de către elevi şi studenţi a cunoştinţelor, 
competenţelor şi aptitudinilor necesare 
societăţii cunoaşterii; 
– adecvarea sistemului educaţional la 
nevoile pieţei forţei de muncă locale, 
naţionale şi europene; 
– instalarea unui sistem modern de 
evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor 
(ce optimizează relaţia dintre evaluarea 
sumativă şi evaluarea formativă şi 
accentuează importanţa competenţelor 
dobândite etc.), astfel încât obiectivitatea 
evaluării să crească; 
– schimbarea modalităţilor de absolvire 
(examen de bacalaureat distribuit pe doi 
ani de liceu, diferenţierea tipurilor de 
bacalaureat conform practicilor europene, 
elaborarea descriptorilor de performanţă, 
promovarea de criterii compatibilizate 
de performanţă profesională şi ştiinţifică 
etc.) şi a modalităţilor de acces în diferite 
cicluri ale învăţământului (prin creşterea 
ponderii examenelor de final faţă de cele 
de intrare; trecerea la un sistem cu 
examene mai puţine, dar mai demne de 
încredere, încurajare interdisciplina- 
rităţii, etc.); 
– reducerea efectivului elevilor în clase la 
25, creşterea atractivităţii învăţării, 
diversificarea metodelor şi practicilor 
didactice, deplasarea accentului de la 
caracterul informativ la cel formativ, de la 
reproducere la iniţiativă şi creativitate; 
– restabilirea sistemului de formare 
continuă a personalului didactic şi a 
managerilor şcolari; 
– lansarea programului învăţământului 
solicitat de firme şi companii, şi sprijinirea 
participării universităţilor la competiţia 
contemporană din învăţământul superior 
asigurând predare de calitate, învăţare 
performantă, cercetare ştiinţifică 
competitivă, servicii specializate către 
comunitate; 
– recorelarea formării continue şi a 
formării iniţiale a cadrelor didactice şi 
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aplicarea unui program al noilor didactici 
şi pedagogii şcolare, în cadrul dezvoltării 
unui învăţământ centrat pe elev şi student 
şi orientat spre formarea capacităţilor 
cognitive şi acţionale; 
– joncţiunea cercetării ştiinţifice 
universitare cu nevoile tehnologiei, 
economiei şi administraţiei şi crearea unui 
circuit natural al specialiştilor din 
economie, administraţie, universităţi şi 
institute de cercetare; 
– eliminarea ingerinţelor politice în 
sistemul de apreciere şi promovare a 
cadrelor didactice, inclusiv în funcţii de 
conducere administrativă; 
– stimularea concurenţei pe piaţa liberă a 
manualelor şi mijloacelor de învăţământ în 
vederea creşterii calităţii acestora; 
– recompense diferenţiate, stimulative 
pentru elevi, studenţi şi cadrele didactice 
performante. 
Guvernul Alianţei D.A. va asigura 
dublarea salariilor personalului din 
educaţie, luând în consideraţie 
necesităţile legitime ale slujitorilor şcolii, 
statutul şi respectul de care aceştia trebuie 
să se bucure în societate. Această dublare 
salarială va fi realizată în echivalent euro, 
concomitent cu crearea unui nou sistem de 
salarizare care să reflecte importanţa 
socială a educaţiei, să stimuleze 
performanţa şi creaţia, precum şi propria 
formare continuă. 
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Alianţa D.A. consideră că este necesară 
reorganizarea şi stabilirea clară a 
rolurilor, competenţelor şi 
responsabilităţilor autorităţilor 
publice, 
centrale şi locale, în luarea deciziilor 
şi alocarea resurselor necesare 
desfăşurării procesului de 
învăţământ.  
Astfel: 
– Ministerul Educaţiei va elabora 
standardele necesare pentru finanţarea de 
bază a procesului instructiv – educativ, 
finanţarea urmându-l pe cel ce învaţă. Vor 
fi alocate din bugetul de stat, prin 
intermediul unor transferuri cu destinaţie 
precisă, resursele financiare 
corespunzătoare acestor standarde; 
– Ministerul Educaţiei va aloca resursele 
necesare pentru asigurarea unor condiţii 

decente de funcţionare a unităţilor şcolare, 
îndeosebi în mediul rural, dincolo de 
posibilele resurse financiare puse la 
dispoziţie de comunităţile locale şi cele 
şcolare; 
– va fi creat cadrul legislativ şi 
instituţional pentru ca atât autorităţile 
administraţiei publice locale, cât şi 
conducerile unităţilor şcolare să poată 
aloca, din bugetele locale şi, respectiv, din 
resursele extrabugetare ale şcolilor fonduri 
pentru suplimentarea veniturilor 
personalului din învăţământ în funcţie de 
performanţele obţinute în procesul 
educativ; 
– va fi extinsă autonomia şcolilor şi 
liceelor, iar inspectoratele şcolare vor 
deveni unităţi de consiliere profesională, 
deservite de revizori şcolari, ca funcţionari 
publici, ce operează cu metodologii 
precise; 
– competenţele de decizie profesională ale 
ministerului vor fi delegate unor agenţii şi 
centre specializate de la nivel naţional, 
înzestrate cu autonomie funcţională, 
conform practicilor europene; 
– mişcarea personalului didactic va fi 
fluidizată în cadrul asigurat de autonomia 
şcolilor şi liceelor, de recunoaşterea 
formării continue şi de considerarea 
condiţiilor de mobilitate, iar norma 
didactică se dimensionează astfel încât 
formarea continuă să fie posibilă şi 
încurajată; 
– alternativele educaţionale vor fi eliberate 
şi încurajate, legislaţia învăţământului 
va fi stabilizată prin sincronizare cu 
reperele europene, iar regulamentele 
şcolare şi universitare vor încorpora 
sistemul internaţional al drepturilor şi 
obligaţiilor elevilor şi studenţilor, 
asigurând autonomie personală, 
răspunderea de sine şi satisfacerea 
condiţiilor de competitivitate a 
performanţelor. 
Guvernul Alianţei D.A. va asigura 
compatibilizarea sistemului 
educativ românesc cu sistemele 
europene de educaţie şi va stimula 
creşterea cooperărilor 
internaţionale, prin: 
– introducerea formelor contemporane de 
cooperare internaţională: extinderea 
activităţilor în comun (joint activities); 
curriculum asociat; unităţi de cercetare 
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ştiinţifică în comun (joint research units); 
calificări academice în comun (double 
degrees); student în două universităţi 
europene; profesor numit în două 
universităţi europene; 
– creşterea mobilităţii cadrelor didactice şi 
a studenţilor atât între universităţile din 
ţară, cât şi prin schimburi internaţionale; 
– dezvoltarea formelor de cooperare între 
universităţile româneşti, publice şi 
private. 
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Vor fi lansate în dezbaterea publică noi 
programe cum ar fi: Programul 
construcţiilor şcolare, Programul educaţiei 
în era electronicii, Programul educaţiei 
pentru o societate bazată pe cunoaştere, 
Programe de învăţare intensivă a limbilor 
străine, Programul educaţiei fizice, 
Programul educaţiei artistice sau 
Programul noii metodici şi pedagogii 
a învăţământului, pentru a face din 
învăţământ o forţă a creşterii economice, a 
eficienţei administrative şi a 
democratizării precum şi a afirmării 
personale. Vom instala sistemul modern al 
conlucrării cu forţele societăţii implicate în 
învăţământ: sindicate, organizaţii ale 
elevilor, asociaţii de studenţi, adunări ale 
părinţilor, organizaţii ale angajatorilor, 
grupuri de experţi, presă. 
Învăţământul din România va fi scos din 
situaţia periferică în care a fost adus în 
ultimii ani şi va reveni în poziţia de sursă 
de inspiraţie, de idei şi de proiecte noi 
pentru învăţământul din Europa Centrală 
şi Răsăriteană şi din Europa ca întreg. 
Guvernul Alianţei D.A. va schimba 
filosofia de finanţare a educaţiei, 
prin mărirea investiţiei în învăţământ 
(pentru educaţie şi cercetare, Guvernul va 
aloca de la bugetul de stat, resurse 
financiare echivalând cu 6% din PIB) şi 
aplicarea principiului “finanţarea îl 
urmează pe cel ce studiază”. De asemenea, 
prin aplicarea corectă a principiului 
subsidiarităţii, Guvernul va recunoaşte 
dreptul universităţilor şi al institutelor de 
cercetare de a angaja credite, împrumuturi 
bancare pentru cei ce studiază, burse 
contractuale de studii. 
Guvernul Alianţei D.A. va promova 
un nou tip de parteneriat social 

care să asigure un larg suport socio-
cultural pentru reconstrucţia sistemului 
educativ românesc pe termen mediu şi 
lung. 
Aceasta reconstrucţie necesită eforturi 
conjugate şi coerente, într-o perspectivă 
care să nu depindă de ciclurile 
electorale. În acest proiect naţional sunt 
chemate să se implice partidele politice, 
sindicatele, reprezentanţii societăţii civile, 
asociaţiile de părinţi, organizaţiile de elevi 
şi studenţi, mass – media. Împreună 
suntem datori să creăm şi să susţinem 
„Mişcarea pentru educaţie” ca acţiune 
– suport pentru atingerea obiectivelor 
reconstrucţiei sistemului educativ 
românesc. Axul fundamental al „Mişcării 
pentru educaţie” va deveni, astfel, 
trinomul educatori – elevi – 
părinţi. 


