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COMUNICAT
FederaŃia NaŃională Sindicală “ALMA MATER” a organizat marŃi 13 aprilie 2010 o dezbatere cu tema:

“NOUA LEGISLAłIE RĂSPUNDE NEVOILOR ÎNVĂłĂMÂNTULUI SUPERIOR ROMÂNESC ?”

Au fost invitaŃi şi au participat:
- conducerea Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
- rectori;
- senatori şi deputaŃi;
- cadre didactice universitare;
- reprezentanŃi ai patronatelor;
- reprezentanŃi ai organizaŃiilor nonguvernamentale;
- lideri ai sindicatelor din învăŃământ;
- liderii asociaŃiilor studenŃilor.

Dezbaterea a fost moderată de conf. dr. Liviu Voinea.
IntervenŃiile din dezbatere au abordat problemele derivate din proiectul de lege atât pentru învăŃământul preuniversitar, cât şi
pentru învăŃământul superior. Pentru învăŃământul preuniversitar, liderii de sindicat s-au referit la:
- modificarea structurii ciclurilor de învăŃământ prin care clasa a IX-a trece la învăŃământul gimnazial;
- anularea titularizării în sistemul de învăŃământ;
- administrarea şcolilor cu un consiliu în care cadrele didactice reprezintă doar o treime;
- politizarea şcolilor.
Pentru învăŃământul superior s-au discutat:
- afectarea drastică a autonomiei universitare;
- dictatul prin care se impune o metodologie riscantă pentru alegerea conducerii universităŃilor;
- puterea discreŃionară acordată rectorului;
- lipsa viziunii în ceea ce priveşte creşterea şi menŃinerea performanŃelor academice, prin pensionarea forŃată a personalului
didactic cu rezultate ştiinŃifice deosebite;
- minimizarea rolului partenerilor de dialog social, sindicate şi organizaŃii studenŃeşti, în activitatea din universităŃi;
- incertitudinea şi dificultatea aplicării legii datorată numărului mare de acte normative necesare după promulgarea ei.
Pentru toate aceste probleme s-au adus argumente care arată nevoia de a corecta actualul proiect de lege. Vorbitorii au făcut
apel la parlamentarii prezenŃi să Ńină seama de punctele de vedere exprimate.
De sublinitat că proiectul de lege a fost criticat dur de toŃi invitaŃii. F.N.S. ALMA MATER apreciază că este acută nevoia de
consens. Tema educaŃiei nu trebuie politizată. Este absolut necesar consensul pentru a rezulta o lege care să dea stabilitate şi
predictibilitate sistemului de învăŃământ, care să asigure o dezvoltare durabilă a României.
Preşedinte F. N. S. Alma Mater,

Prof. univ. dr. ing. Anton HADĂR

