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Conform Barometrul vizibilității miniștrilor pentru luna iunie, realizat de News.ro și Agenția 

Klarmedia, ministrul Educației se află pe poziția a doua în topul vizibilităților miniștrilor, fiind 

surclasat doar de prim-ministrul candidat la președinția PNL, Florin Cîțu. 8992 referințe în 

presă doar în luna iunie - îi consacrează ministrului Sorin Cîmpeanu imaginea de ministru 

vizibil, adeseori acuzat de societatea civilă pentru că merge mai des pe la televizor decât își 

asumă măsuri concrete pentru o educație de calitate.  

 

FINANȚAREA EDUCAȚIEI 

 

Una dintre bornele fiecărui mandat de ministru este cea cu privire la finanțarea educației. 

Problemă adeseori semnalat de toate categoriile socio-economice implicate în procesul de 

învățare, aceasta a fost subliniată încă din primele paragrafe ale secțiunii dedicate în cadrul 

Programului de guvernare al coaliției 2020-2024, astfel:  

 

Finanțarea educației se face în raport cu viziunea și strategia asumate, precum și cu 

performanțele înregistrate și nevoile existente, ținând cont de descentralizarea 

sistemului educațional și capacitatea autorităților publice locale de a susține educația 

fără a afecta calitatea acesteia. Se asigură finanțare pentru resurse de învățare și 

pentru infrastructură educațională, conform standardelor naționale, inclusiv pentru 

extinderea cu prioritate a infrastructurii către acele zone în care cea existentă este 

insuficientă sau neadecvată. Finanțarea asigură resursele de învățare și infrastructură 

adecvate pentru elevii / studenții cu diverse forme de dizabilitate sau cu cerințe 

educaționale speciale. 

 

În practică, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, se poate ,,lăuda” cu faptul că Educația se află 

acum la cel mai mic procent din PIB din istoria recentă - 2,5% din PIB, din care peste 70% sunt 

cheltuielile cu salariile cadrelor didactice. Deși Guvernul se apără, afirmând că bugetul 

Educației este cel mai mare, în valoare absolută, în ultimii 30 de ani, raportarea la PIB indică 

o scădere de 6,76% față de alocarea din 2020. Deși raportarea la PIB nu este cel mai relevant 

indicator, semnalăm totuși că voința politică a legiuitorului, conform art. 8 din Legea educației 

naționale, este ca pentru educație să se aloce 6% din produsul intern brut. Totuși, este de 

menționat faptul că, în ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență, unde 

https://www.hotnews.ro/stiri-politic-24909866-barometrul-vizibilitatii-ministrilor-premierul-florin-citu-mentine-prima-pozitie-top-timp-ministrul-ghinea-urca-locul-4.htm
https://www.edupedu.ro/breaking-educatia-primeste-cel-mai-mic-buget-din-ultimii-30-de-ani-25-din-pib-proiect-de-buget/
https://www.edupedu.ro/breaking-educatia-primeste-cel-mai-mic-buget-din-ultimii-30-de-ani-25-din-pib-proiect-de-buget/


SOCIETATEA ACADEMICĂ DIN ROMÂNIA  Analiză – Ministrul României Educate 

Pagina 3 
 

Guvernul își propunea acordare a 6% din valoarea totală a planului către educație, procentul 

s-a transformat în 11%, deși suma negociată este mai mică decât cea prezentată în planul 

inițial, suprabugetat al ministrului Ghinea. Planul Național de Redresare și Reziliență negociat 

astăzi de oficialii români la Bruxelles prevede 3,6 miliarde de euro pentru educație. Față de 

varianta inițială, varianta trimisă spre aprobare către Comisia Europeană prevede 

înjumătățirea sumei dedicate universităților, cu 228 milioane de euro mai puțin decât bugetul 

promis pentru învățământul dual, tehnic și profesional, cu 106 milioane de euro mai puțin 

pentru programul național de reducere a abandonului școlar.  

 

Un angajament respectat la capitolul finanțare este reprezentat de introducerea, în bugetul 

de stat, al unei linii de finanțare dedicate burselor elevilor. Până acum, deși Guvernul era 

obligat să acorde cuantumul minim al burselor elevilor către autorităților publice locale, iar 

94,34% dintre primării refuzau să acorde burse elevilor, acordarea burselor elevilor din 

bugetul de stat a fost tergiversată. Guvernul a acordat anul acesta 536 de milioane de lei 

pentru respectarea acestui drept al elevilor, o premieră la nivel național. Însă, Guvernul a 

refuzat să prindă în bugetul de stat bani pentru subvenționarea transportului elevilor 

navetiști, fapt ce a dus, așa cum vom vedea infra, la adoptarea unei ordonanțe de urgență 

care a plafonat decontarea costurilor de transport. 

 

Nici în acest an nu a fost realizată creșterea salarială promisă cadrelor didactice în Legea 

153/2017, fapt care a stârnit, nu pentru mult timp, furia sindicatelor din educație. Deși 

salarizarea bazată pe performanță în cariera didactică este un refren prezent în discursurile 

guvernanților, Ministerul Educației nu a înaintat nici un model care să prevadă o schimbare în 

modul în care sunt plătiți profesorii, la șase luni de la preluarea noului mandat.  

 

ECHITATE ȘI SPRIJIN PENTRU COPIII VULNERABILI 

 

Deși este prezentă atât în discursurile reprezentanților Ministerului Educației, cât și în cele ale 

oficialilor de la Administrația Prezidențială,  care promit că girează reforma educației, faptic, 

echitatea pentru educație a presupus ca Guvernul să modifice prevederile Legii 226/2020, 

care acorda transport gratuit pentru elevi, astfel încât legislația de acum ne-a întors în situația 

decontului pentru elevii navetiști. Soluția este una falimentară pentru sistemul educațional, 

https://www.romaniacurata.ro/burse/
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deoarece nu este propusă în beneficiul elevilor (chiar asociațiile de elevi din țară au protestat 

împotriva ordonanței de urgență, caracterizată drept ,,batjocură”), ci al transportatorilor, 

care pot continua să facă profit pe spinarea elevilor, în lipsa unui contract de serviciu public, 

cerut din 2007 prin Regulamentul (CE) 1370/2007.  

 

În vederea recuperării conținuturilor pierdute în perioada pandemică, Ministerul Educației a 

girat implementarea programului Școală după școală, un program național de educație 

remedială dedicat copiilor din ciclurile primar și gimnazial, în valoare de 30 de milioane de 

euro din fonduri europene. Debutând la începutul semestrului al doilea al anului școlar curent, 

programul continuă să fie implementat și în perioada vacanței de vară, fără o monitorizare și 

evaluare din partea Ministerului Educației. Nereguli în implementarea programului au fost 

indicate de profesori, care, la 14 iunie 2021 încă nu primiseră fondurile promise de la Guvern 

pentru desfășurarea acestor ore suplimentare la clasă, dar și analizând rezultatele la 

Evaluarea Națională: aproape jumătate (48,97%) din elevii din mediul rural care au 

participat anul acesta la Evaluarea Națională nu a reușit să obțină nota 5 la proba de 

matematică. Mai mult decât atât, inclusiv oficialii din Ministerul Educației se contrazic cu 

privire la numărul beneficiarilor programului: secretarul de stat pentru învățământul 

preuniversitar afirmă public că sunt 242.000 de elevi participanți, iar ministrul Sorin Cîmpeanu 

afirmă că sunt cu 4.000 mai mulți. Dacă se dovedește faptul că fondurile europene destinate 

educației au fost folosite cu lipsă de discernământ și fără acoperire, instituțiile statului 

abilitate în domeniu trebuie să intervină și să lămurească situația.  

 

La capitolul masă caldă în școli, Guvernul își asumă, prin programul de guvernare al coaliției, 

generalizarea programului. Ultima dată, programul a fost extins, de la 50 de unități de 

învățământ preuniversitar la 150, în anul 2020, iar de atunci nu au fost înregistrate progrese, 

dar nici semnale de îmbunătățire din partea Ministerului Educației.  

 

În 24 iunie a.c., cu doar o zi înainte de începerea întrunirii din cadrul Consiliului Național al 

Rectorilor, Guvernul a aprobat prelungirea implementării programului național Sprijin la 

Bacalaureat, acces la facultate (ROSE), un program de granturi pentru licee și universități, în 

vederea reducerii abandonului școlar. Dacă, în liceele participante până acum la acest 

program rata de promovare a examenului de Bacalaureat a crescut, de la 49,6% la 62,88%, 

https://www.g4media.ro/ministerul-educatiei-starneste-reactia-dura-a-mai-multor-asociatii-de-elevi-cu-o-noua-ordonanta-de-urgenta-privind-transportul-scolar-asociatiile-elevilor-din-mai-multe-judete-o-batjocura.html
https://www.edupedu.ro/contradictii-la-nivel-inalt-pe-numarul-elevilor-din-programul-de-ore-remediale-secretarul-de-stat-din-ministerul-educatiei-sorin-ion-sunt-150-000-ministrul-educatiei-sorin-cimpeanu-sunt-246-000/
https://www.edupedu.ro/contradictii-la-nivel-inalt-pe-numarul-elevilor-din-programul-de-ore-remediale-secretarul-de-stat-din-ministerul-educatiei-sorin-ion-sunt-150-000-ministrul-educatiei-sorin-cimpeanu-sunt-246-000/
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ceea ce indică o îmbunătățire semnificativă a situației școlare, în universități impactul a fost 

unul nesemnificativ, care nu justifică alocarea fondurilor suplimentare. Conform 

comunicatului emis de Ministerul Educației, în facultățile sprijinite prin granturi, rata de 

retenție după primul an de studii a crescut de la 79,4% la 81,64%. 

 

Fără transport gratuit pentru elevi, cu un program național de educație remedială despre care 

nici oficialii din Ministerul Educației nu pot oferi detalii lămuritoare, fără un program de masă 

caldă în școli generalizat, ministrul Educației a girat, totuși, înființarea unei alte comisii, 

,,Comisii Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională”, a cărei componență a fost 

aprobată prin ordin de ministru în 14 aprilie 2021. Comisia conține reprezentanți ai societății 

civile și ai direcțiilor din ministerul Educației, dar niciun reprezentant al mediului academic 

specializat (reprezentanți ai facultăților de științele educației, specialiști în sociologia sau 

economia educației, etc.).  

 

EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE 

 

România a obținut argint la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete, coordonatorii 

lotului fiind profesorii Mihai Bălună și Anca Băltărigă. Pentru aceste eleve de liceu care au 

reușit să ducă România pe podium, Ministerul Educației nu s-a sinchisit să emită nici măcar 

un comunicat de felicitare, darămite să procedeze la crearea unor mecanisme de stimulare a 

tinerilor pentru a rămâne în România pentru studii. O parte din competițiile școlare au 

continuat să fie organizate, adaptându-se la mediul online, cu eforturi semnificative din 

partea profesorilor și chiar a reprezentanților din mediul privat, cum ar fi Olimpiada digitală 

de matematică Brio Challenge.  

 

În noiembrie 2020, Ministerul Educației anunța înființarea, în fiecare județ, a centrelor de 

excelență, funcționând ca unități conexe ale instituției. Ministerul nu a elaborat, până în 

prezent, nicio strategie cu privire la funcționarea acestor centre de excelență, iar din 

comunicarea publică nu reiese că ar fi vreo prioritate a ministrului Sorin Cîmpeanu.  

 

 

 

https://www.romaniacurata.ro/interviu-olimpica-europeana-la-matematica-in-ciuda-sistemului-falimentar-de-educatie-tind-sa-cred-ca-dorinta-de-a-face-performanta-concretizata-prin-munca-si-ambitie-reprezinta-cheia-succesului/
https://www.edu.ro/centre-de-excelen%C8%9B%C4%83-%C3%AEnfiin%C8%9Bate-%C3%AEn-fiecare-jude%C8%9B-%C8%99i-%C3%AEn-municipiul-bucure%C8%99ti
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EDUCAȚIE TIMPURIE ȘI EDUCAȚIE PARENTALĂ 

 

Ministerul Educației a înregistrat deficit de măsuri coerente la acest capitol. Alocațiile nu au  

crescut, iar cheltuielile pentru grădiniță și creșă (părinții primeau 1500 de lei pe lună de la 

angajator pentru participarea copiilor la educația timpurie) suportate de la bugetul de stat au 

fost suspendate. Atât în discursul ministrului Educației, cât și în cel al Administrației 

Prezidențiale, este prezentă educația timpurie ca fiind necesară pentru o educație de calitate, 

accesibilă tuturor copiilor.  

 

Singura constantă în aceste discursuri rămâne promisiunea construcției creșelor. În 2020, 

conform Institutului Național de Statistică (INS) s-au născut cei mai puțini copii din 1930 

încoace. Potrivit INS, ponderea minorilor în totalul populaţiei a fost, la 1 ianuarie 2021, de 

17,6%, în scădere faţă de anii anteriori. Se remarcă insistența asupra construcției de clădiri, 

în detrimentul unei strategii comprehensive pentru creșterea natalității și participarea 

copiilor la educație timpurie. 

 

În contextul dezbaterii din media cu privire la educația sexuală, ministrul Cîmpeanu a afirmat 

importanța educației parentale, însă nici la acest capitol nu au fost înregistrate progrese, cum 

nu s-au organizat măsuri concrete nici pentru stimularea participării adulților la învățare, una 

dintre carențele României semnalate în Semestrul European realizat de Comisia European.  

 

EDUCAȚIE DIGITALĂ 

 

În momentul în care a ajuns la Ministerul Educației, Sorin Cîmpeanu a găsit o strategie pentru 

digitalizarea învățământului românesc: SMART-Edu, realizată de experți în educație, 

reprezentanți ai mediului asociativ și de business. Până la ora actuală, strategia de digitalizare 

nu a fost recunoscută formal de actualul ministru; propunerile primite de la partenerii sociali 

nu au fost integrate într-o formă finală, comprehensivă, iar acest aspect nu reprezintă singura 

țintă ratată la capitolul digitalizarea educației. 

 

Biblioteca școlară virtuală este un alt proiect aflat în stand-by. Deși secretarul de stat 

responsabil pentru gestionarea proiectelor cu finanțare externă, Maria Manea, a anunțat că 

https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/comunicat_1iunie_2021_0.pdf
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în luna mai va fi declarat un câștigător pentru implementarea proiectului EDULIB, încă nu au 

fost create conținuturile efective care vor fi dispuse pe platformă. În același stadiu se află și 

Catalogul școlar virtual, care nu a mai avansat, în ciuda faptului că ministrul Educației propune 

un Bacalaureat digital și o corectare digitalizată a lucrărilor.  

 

Nu în ultimul rând, deși Legea 109/2020 prevede obligativitatea Ministerului Educației de a 

garanta accesul la un dispozitiv electronic pentru fiecare elev și fiecare cadru didactic, aceasta 

este în continuare nerespectată. Evaluarea proiectelor depuse de către primării, școli și 

inspectorate școlare (Axa 2 - Acțiunea 2.3.3) a fost tergiversată de către Ministerului 

Fondurilor Europene - până la ora actuală au fost semnate doar 111 contracte semnate din 

322 proiecte selectate, deși competiția pentru obținerea de fonduri europene a început în 

noiembrie 2020.  

 

ARHITECTURĂ CURRICULARĂ 

 

Elevii care au susținut în această vară examenul de Evaluare Națională au fost evaluați printr-

o schimbare de paradigmă, subiectele utilizate fiind în filosofia de testare a PISA. Una dintre 

principalele probleme constatate de Sorin Cîmpeanu în momentul preluării mandatului de 

ministrul Educației este imposibilitatea asigurării manualelor pentru elevii care vor începe 

clasa a IX-a în această toamnă. Această problemă a rămas „în aer”, la fel cum a rămas procesul 

de adoptare a planurilor-cadru pentru învățământul liceal. Totuși, ministrul Educației a 

promovat deja o nouă disiciplină - educație pentru viață, cu scopul de a calma spiritele în 

miezul dezbaterii publice privind educația sexuală. Cu privire la educația sexuală, ministrul 

Educației a recunoscut importanța disciplinei, dar, la momentul votului în Senat, a votat 

pentru legea care interzice participarea la orele de educație sexuală fără acordul părinților.  

 

Proiectul privind implementarea școlilor-pilot a fost continuat în mandatul ministrului 

Cîmpeanu, fiind creată o comisie specială pentru aprobarea solicitărilor școlilor de a intra în 

programul de pilotare. Până în 24 mai 2021, s-au înscris doar 15 școli în programul de pilotare, 

publice și private, însă eforturile de promovare a proiectului din partea Ministerului puteau fi 

întărite. În definitiv, putem clasifica drept un câștig pentru sistemul de educație românesc 

https://www.edupedu.ro/maria-manea-secretar-de-stat-in-ministerul-educatiei-apreciem-ca-in-luna-mai-putem-declara-un-castigator-pentru-proiectul-biblioteca-scolara-virtuala-toate-proiectele-cu-fonduri-europene-alfate-in/
https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2021/01/27/sorin-cimpeanu-manualele-de-clasa-a-ix-a-ar-putea-ajunge-la-elevi-in-luna-decembrie--650157
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faptul că fonduri pentru continuarea proiectului sunt cuprinse în Planul Național de Redresare 

și Reziliență (PNRR).  

 

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 

 

Ministrul Educației a demonstrat că este un cunoscător al sistemului de educație prin 

aplicarea corectă, în anumite situații, a verticalei de putere: de pildă, atunci când a trimis 

Corpul de Control la unitățile de învățământ preuniversitar cu rată de promovare 0 la 

Bacalaureat, când a dispus măsuri împotriva bullying-ului, prin acțiune rapidă și fermă. 

Demiterea de urgență a inspectorului școlar general din Argeș, după ce s-a constatat că 

aceasta ar fi folosit elevi pentru a vota la alegerile interne din filiala locală a Partidului Național 

Liberal este un caz elocvent.  

 

Utilizarea instrumentului numirilor politice a rămas un laitmotiv al ministrului Educației, două 

dintre cazurile se remarcă fiind numirea Roxanei Pațurcă, fostă senatoare PSD, devenită 

liberală, la șefia Inspectoratului Școlar Județean Călărași, respectiv demiterea inspectorului 

școlar general din Brăila, susținător al lui Ludovic Orban, în plină perioadă de organizare a 

examenelor naționale. Tot la capitolul management educațional, se remarcă tergiversarea 

procedurii de organizare a concursurilor pentru directori, care ar fi trebuit să aibă loc pe 27 

iulie 2021. Aceasta era anunțată a fi una dintre măsurile necesare pentru profesionalizarea 

managementului școlar, promovată în repetate rânduri inclusiv de președintele României.  

 

COMISIA CU COMISII 

 

Din înțelepciunea populară, citire „Dacă vrei să îngropi o problemă, faci o comisie!”. Ministrul 

Educației, Sorin Cîmpeanu, a decis promovarea inițiativei de formare a unor noi comisii, între 

care comisia anti-bullying. Există deja o comisie cu un obiect de lucru asemănător, dacă nu 

identic, care este adeseori disfuncțională la nivelul școlilor: comisia de prevenire și combatere 

a violenței școlare. Faptul că aceste comisii nu pot disloca de la rădăcină o problemă sistemică 

este un aspect susținut inclusiv de reprezentanții elevilor.  

 

https://adevarul.ro/locale/pitesti/Sefa-ISj-arges-demisa-raspunde-acuzatiei-implicat-copii-liceu-alegerile-interne-pnl-pitesti-1_60e3564e5163ec4271c8e12f/index.html
https://ziare.com/psd/senatori/roxana-paturca-data-afara-de-la-sefia-isj-calarasi-1656469
https://reperul.ro/demiterea-lui-catalin-canciu-din-fruntea-isj-braila-o-nedreptate/
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Nu o comisie, dar un comitet pare să fie și soluția salvatoare pentru a negocia includerea 

Laserului de la Măgurele în consorțiul european ELI-ERIC, din care România a fost exclusă. 

Comitetul este coordonat de prim-ministrul Florin Cîțu, dar Sorin Cîmpeanu este membru de 

drept. Cât de funcțională va fi comisia și care sunt pașii întreprinși pentru negocierea includerii 

laserului în consorțiu, rămâne de văzut - deocamdată, la peste o lună de la înființarea 

comitetului, nu au fost comunicate informațiile de interes public privind funcționarea lui.  

 

ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ 

 

Atunci când a izbucnit scandalul diplomelor false ale șefului Oficiului Național de Prevenire și 

Combatere a Spălării Banilor, Laurențiu Baranga, conducător de doctorate în cadrul 

universității unde ministrul Cîmpeanu este rector suspendat, iar acesta era președinte al 

Consiliului Național al Rectorilor, a fost avansată, pe agenda politică, ideea înființării RUNIDAS 

- Registrul Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii. Din poziția de ministru, la 

începutul mandatului, Sorin Cîmpeanu a avut mai multe întrevederi cu partenerii sociali, dar 

și cu personalul de conducere din minister, pe tema RUNIDAS. Totuși, până la ora actuală nu 

s-au întreprins pași concreți pentru realizarea acestui registru - un alt angajament nerespectat 

al membrului Executivului.  

 

În schimb, ministrul Educației a fost preocupat de modificarea legislației secundare privind 

funcționarea CNATDCU - Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor 

Universitare, în sensul protejării plagiatorilor. Jurnalista Emilia Șercan afirmă, în acest sens, 

pentru Pressone, următoarele: Plagiatele în tezele de doctorat, care până acum erau 

verificate de profesori universitari desemnați de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), vor fi constatate inclusiv în baza unor 

rapoarte emise de o serie de softuri de identificare a similitudinilor, care iau în calcul doar 

publicațiile disponibile online. (...) Potrivit intențiilor Ministerului Educației, odată ce CNATDCU 

emite o decizie, aceasta rămâne definitivă și nu va mai putea fi pusă în discuție niciodată, chiar 

dacă se descoperă noi dovezi de plagiat pe care un soft nu le-a putut descoperit – pentru că, 

să presupunem, doctorandul a plagiat dintr-o carte al cărei conținut nu se regăsește în mediul 

online. 

 

https://www.edu.ro/agenda_ministru_4_8_ianuarie_2020
https://pressone.ro/exclusiv-machiavelicul-plan-prin-care-ministrul-cimpeanu-protejeaza-plagiatorii-cu-mainile-membrilor-cnatdcu-ioan-aurel-pop-seful-cnatdcu-isi-anunta-demisia
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Începută în mandatul precedent, publicarea în integralitate a tezelor de doctorat este un 

proces necesar pentru garantarea integrității academice și recredibilizarea studiilor doctorale. 

În prezent, pe platforma dedicată sunt 9999 de teze de doctorat publicate, însă procesul nu 

mai trebuie să înainteze cu frâna de mână trasă, motiv pentru care o accelerare a procesului, 

dublată de o comunicare publică onestă în acest sens ar trebui întreprinsă. La împlinirea a 

zece ani de la examenul de Bacalaureat susținut în condiții de integritate, nu au fost 

întreprinse măsuri suplimentare pentru creșterea gradului de conștientizare asupra acestor 

problematici în învățământul preuniversitar și superior.  

 

ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR 2021-2022 

 

În miezul lansării proiectului prezidențial România Educată și în plin proces de alegeri în cadrul 

Partidului Național Liberal, ținând cont de faptul că epidemiologii au nuanțat posibilitatea 

unui val patru al pandemiei, ministrul Educației nu pare să fi pregătit un scenariu pentru 

optimizarea procesului educațional, inclusiv în sensul învățării accelerate pentru recuperarea 

conținuturilor pierdute, începând cu anul 2021-2022. În aceeași logică, secretarul de stat 

responsabil de implementarea Bibliotecii școlare virtuale (care a fost anunțată pentru luna 

iulie a acestui an, conform declarațiilor demnitarului), Maria Manea, comunică public exclusiv 

cu privire la alegerile interne din Partidul Național Liberal, fără a oferi informații cu privire la 

procesul de digitalizare a educației, de care este responsabilă în cadrul instituției 

guvernamentale.  

 

CONCLUZII 

 

Având drept obiectiv primordial redeschiderea școlilor și reluarea procesului instructiv-

educativ față în față, în vederea învățării accelerate și remediale, ministrul Sorin Cîmpeanu a 

reușit să mențină această țintă pe agenda publică, iar comunicarea constantă pe temă, prin 

măsuri prea puțin predictibile, dar în acord cu recomandările autorităților sanitare, a 

contribuit la traversarea pandemiei (inclusiv a pandemiei educaționale) sub deviza 

mediocrității. Organizarea examenelor naționale la termen este un angajament asumat și 

onorat al ministrului.  
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Aceste măsuri modeste, unele gestionate iresponsabil (v. programul național de educație 

remedială), sunt în contrast cu discursurile triumfaliste și promisiunile României Educate. De 

asemenea, lipsa măsurilor îndrăznețe, dar necesare (prelungirea anului școlar, organizarea 

urgentă a concursurilor pentru directori, salarizarea profesorilor în funcție de performanță, 

măsuri mai articulate în Planul Național de Redresare și Reziliență) dinspre Ministerul 

Educației contrazic misiunea și viziunea guvernului de coaliție, exprimată astfel: Guvernul 

coaliției susține nou model de dezvoltare sustenabilă, axat pe investiții, stimularea și 

dezvoltarea capitalului, creșterea competitivității companiilor românești și transformarea 

digitală a economiei și administrației, eficientizarea cheltuielilor statului și combaterea 

sărăciei.  

 

Mozaicul acțiunilor ministrului este completat de un conglomerat de forme fără fond, între 

care anunțarea unei noi discipline fără finalizarea planurilor-cadru (educație pentru viață), 

inacțiunea pe tema manualelor școlare, susținerea declarativă a prelungirii anului școlar, în 

opoziție cu punctul de vedere exprimat de Ministerul Educației în Parlament, comisii pentru 

echitate în DAUNA garantării transportului gratuit pentru elevi, promovarea mecanismelor de 

verificare a integrității academice (RUNIDAS), acțiune simultană încercării slăbirii autorității 

CNATDCU și a pârghiilor de verificare a plagiatelor, promisiunea digitalizării marilor procese 

din educație (Bacalaureatul digital), în timp ce competențele digitale nu se întrevăd a deveni 

parte integrantă în procesul de formare și selecție a cadrelor didactice.  

  

 


