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PROCES-VERBAL 
  al ședințelor Comisiei din zilele de 03 și 04 martie 2021 

 
 La lucrările ședinței au fost prezenți toți cei 25 de membri ai Comisiei pentru învățământ, 
știință, tineret și sport. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educației 

- domnul Sorin Ion - secretar de stat 
- doamna Ștefania Manea - secretar de stat 
- domnul Sorin Deca - secretar general adjunct 

 Din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene 
 - doamna Corina Atanasiu - secretar de stat 
 Din partea Biroului Permanent al Camerei Deputaților 
 - domnul Alexandru Rafila - vicepreședinte 

Din partea Comisiei pentru Cultură și Educație din Parlamentul European 
- domnul Victor Negrescu - vicepreședinte 

 Din partea Academiei Române 
- domnul acad. Ioan Dumitrache - secretar general 

 Din partea Camerei de Comerț și Industrie a României 
- domnul Silviu Costea - vicepreședinte 
Din partea UNICEF 
- domnul Eduard Petrescu - specialist programe 
Din partea Asociației Orașelor din România  
- domnul Alexandru Petrovici - director 
Din partea Asociației Comunelor din România 
- domnul Nicolae Pandea 

 Din partea Federațiilor sindicale  
    - domnul Anton Hadăr - Președinte, Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” 

- domnul Simion Hăncescu - Președinte, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ 
- domnul Ionel Barbu - Secretar General, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru 

Haret” 
Din partea Asociațiilor studențești 
- domnul Horia Șerban Onița - președinte, Alianța Națională a Studenților din România 
- domnul Cătălin Babiță - vicepreședinte, Uniunea Studenților din România 
- domnul Sebastian Șerban - vicepreședinte pe Relații externe, Liga Studenților Români 

din Străinătate 
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- domnul Decebal Mihai Mohîrță - secretar general, Liga Studenților Români din 
Străinătate 

- domnul Ștefănuț Buhuș - vicepreședinte, Uniunea Națională a Studenților din România  
Din partea Asociației de sprijin a copiilor cu handicap România 
- domnul Eugen Coman 
Din partea Federației Părinților și Aparținătorilor Legali din România 
- domnul Eugen Ilea - vicepreședinte 
Din partea Consiliului Elevilor din România 
- domnul Rareș Voicu - președinte 
Din partea Asociațiilor Alfabetului Scripor 
- doamna Tania Maria Campan - președinte 
- domnul Tudor Paul Scripor - membru fondator 
- domnul Darius Pintilie - secretar general 
- domnul Mihai Merca - președinte, Asociația Nevăzătorilor Bihor (nevăzător) 
- domnul Marin Medeleanu (nevăzător). 

 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Miercuri, 03 martie 2021 
Dezbatere: Educația în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 

Joi, 04 martie 2021 
I. Documentare și analiza asupra:  
1. Comunicare a Comisiei – Carte verde privind îmbătrânirea populației – Promovarea 

solidarității și a responsabilității între generații. COM(2021)50. Termen: 09 martie 2021. 
Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea fondului. 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027 - 
Resetarea educației și formării pentru era digitală. COM(2020)624. Termen: 30 martie 2021. 
Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea fondului. 

3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor privind realizarea Spațiului european al educației până 
în 2025. COM(2020)625. Termen: 30 martie 2021. Document nelegislativ. Comisia este 
sesizată pentru examinarea fondului. 

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor - Un nou SEC pentru cercetare și inovare 
COM(2020)628. Termen: 09 martie 2021. Document nelegislativ. Comisia este sesizată 
pentru examinarea fondului. 

 
 
Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Natalia Elena Intotero, președintele 

Comisiei.  
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 

prezenți. 
 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a mulțumit invitaților prezenți la dezbatere și a 

menționat că scopul evenimentului este de conturare a unor idei și recomandări din partea 
ministerelor de resort în vederea finalizării capitolului Educație din Programul Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR), toate acestea fiind necesare pentru viitorul educației, domeniu 
cel mai afectat din pricina pandemiei cauzate de virusului SARS-CoV-2. 
 Doamna secretar de stat Corina Atanasiu a menționat că în luna februarie 2021 au avut 
loc o serie de consultări publice. Există mai multe sectoare care vor fi acoperite din PNRR și 
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anume: digitalizarea educației, învățământul profesional și tehnic și ruta duală, care trebuie 
dezvoltată până la universitate, școli și universități reziliente, sustenabile și sigure, programul 
național de reducere a abandonului școlar. 
 Domnul secretar de stat Sorin Ion a precizat că educația trebuie să fie prioritate națională. 
Măsurile de reformă propuse de Ministerul Educației au fost dezbătute cu reprezentanți ai 
guvernului, ai ONG-urilor, ai administrațiilor publice locale, concluzia acestor analize a fost că 
educația necesită un buget de minim 4,5 miliarde euro. 
 Domnul deputat Alexandru Rafila, vicepreședinte al Camerei Deputaților, a menționat că 
educația și sănătatea sunt domenii de interes prioritar, cele mai dezvoltate țări fiind cele care 
înțeleg importanța acestor domenii și care investesc în ele. Domnul vicepreședinte Alexandru 
Rafila a susținut măsurile propuse de ministerele de resort și a precizat că se mai pot aduce 
modificări pentru creionarea unei poziții rezonabile a României. Din partea Partidului Social 
Democrat a prezentat câteva propuneri care ar putea fi incluse în Planul Național de Redresare și 
Reziliență: alocarea a minim 10% din PNRR pentru educație în vederea finanțării investițiilor 
necesare pentru digitalizare și infrastructură; modernizarea curriculei școlare; accesul la 
transport gratuit pentru toți elevii din România cu mijloace mai puțin poluante; asigurarea unei 
mese calde cu un conținut nutrițional echilibrat, adaptat vârstei, pentru toți elevii din România; 
organizarea unui program național adaptat situațiilor locale pentru orele remediale pentru elevi, 
pentru o perioadă de doi ani; funcționarea de cabinete medicale în toate școlile cu personalitatea 
juridică, dotarea sălilor de practică aplicativă și a atelierelor în instituțiile de învățământ dual și 
profesional; cursuri de formare și dezvoltare profesională pentru cadrele didactice; digitalizarea 
lucrărilor din bibliotecile universitare și publice, centrale și locale și realizarea de biblioteci 
virtuale, cu acces online; realizarea unei baze de date naționale publice referitoare la școlile de 
doctorat din România, care să cuprindă conducătorii de doctorat, doctoranzii înscriși și titlurile 
tezelor în lucru; dotarea universităților cu laboratoare performante și dezvoltarea centrelor de 
inovare care să permită parteneriate cu sectorul public și privat, în vederea dezvoltării sistemului 
academic românesc. 
 Domnul Victor Negrescu, vicepreședintele Comisiei pentru cultură și educație din 
Parlamentul European, a mulțumit pentru invitație și a apreciat inițiativa acestei dezbateri, o 
formulă europeană pentru a construi împreună soluții pentru zona educației. Domnul Victor 
Negrescu a precizat că a fost implicat în Parlamentul European în elaborarea Mecanismului de 
Redresare și Reziliență (MRR). A fost autorul unui amendament, care a fost și aprobat, prin care 
Parlamentului European recomandă statelor membre alocarea a minim 10% din PNRR pentru 
educație în vederea finanțării investițiilor necesare pentru digitalizare, infrastructură și 
modernizarea curriculei școlare. PNRR trebuie să fie implementat, iar Comisia Europeană va 
evalua de două ori pe an modul în care România implementează reformele promise; dacă nu sunt 
implementate și țintele stabilite nu sunt realizate, fondurile vor fi oprite sau chiar returnate. De 
aceea, discuțiile trebuie să fie transparente, de calitate, să existe dialog, iar deciziile trebuie să fie 
unitare.  
 Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea a menționat că, în zona comunităților de rromi,  
rata abandonului școlar este foarte ridicată, iar participarea la școală foarte scăzută, drept pentru 
care a propus: măsuri referitoare la formarea și încadrarea de noi mediatori școlari în toate 
unitățile școlare din comunitățile vulnerabile supuse riscului de sărăcie și de excluziune socială; 
acordarea unui voucher educațional, netransmisibil, tuturor copiilor care provin din medii socio-
economice  defavorizate, în cuantum de aproximativ 700 lei pe an, destinat achiziționării de 
haine și rechizite. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că programele pilot se realizează pentru ca 
după implementarea și analiza acestora, să devină un program național la nivelul întregului 
sistem. Programul pilot care se bucură de un mare succes este ”Masa caldă la școală”. S-a 
observat că, în unitățile școlare în care a fost implementat acest program, rata abandonului școlar 
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a scăzut. A subliniat că principala țintă a sistemului educațional trebuie să fie scăderea ratei 
abandonului școlar și implementarea acestui program pilot prin PNRR în toată țara.  

Doamna deputat Rodica-Luminița Barcari a menționat că este important ca prin PNRR să 
fie susținute proiectele pentru învățământul la distanță, prin perfecționarea componentei de 
digitalizare, alături de susținerea orelor remediale.  

Domnul deputat Boris Volosatîi a subliniat importanța acordării unui procent mai mare 
din suma alocată pentru educație și a spus că este foarte importantă colaborarea și înțelegerea 
dintre instituțiile implicate și între partidele politice pentru a avea reușite cât mai bune.  

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a spus că lucrurile trebuie privite mai puțin din 
paradigma politică și trebuie să se concentreze pe problemele reale existente în învățământul 
românesc. Trebuie eliminate disensiunile politice pentru a se putea oferi proiecte Guvernului 
astfel încât educația să beneficieze de 10% din banii destinați prin programul PNRR.  

Domnul Silviu Costea, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, a 
precizat că una dintre măsurile importante este aceea de a construi campusuri pentru 
învățământul profesional și tehnic în sistem dual. Această problemă a fost sesizată de-a lungul 
timpului de către multe persoane din mediul de afaceri deoarece majoritatea persoanelor care 
doresc să parcurgă cursurile din învățământul profesional și tehnic în sistem dual provin din 
mediul rural și nu au posibilitatea de cazare în alte localități.  

Domnul acad. Ioan Dumitrache a apreciat utilitatea acestei dezbateri și a precizat că 
PNRR este o oportunitate excelentă pentru transformări structurale și funcționale ale sistemului 
național de educație. Principalele probleme ale sistemului național de educație sunt legate de 
infrastructura unităților de învățământ și formarea dascălilor. România are nevoie de un sistem 
flexibil, adaptat nevoilor actuale, predictibil și transparent. Pentru această transformare este 
nevoie de viziune, iar resursele pot fi folosite eficient pentru regândirea sistemului de educație și 
aplicarea unei noi viziuni.  

Domnul Eduard Petrescu a subliniat importanța prioritizării investiției în copii. Odată cu 
pandemia, situația copiilor aflați în risc ridicat de sărăcie s-a înrăutățit; deși nu sunt încă cifre 
oficiale în acest sens, cercetările indică faptul că aproximativ 1,9 milioane de copii, adică 
aproape jumătate din numărul copiilor din România, sunt în risc de sărăcie. A reamintit faptul că 
investiția în copii nu reprezintă un cost, iar PNRR este un ajutor de care trebuie să se folosească 
toate autoritățile implicate pentru reducerea sărăciei și excluziuni sociale a copiilor din România. 
Recomandarea UNICEF, transmisă deja Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, a fost 
legată de prioritizarea unei investiții integrate care să poată fi asimilată unei garanții pentru 
copil. Garanția pentru copil este deja un concept care se discută la nivelul Uniunii Europene și 
vizează, în special, asigurarea unui set continuu și multidisciplinar de servicii pentru dezvoltarea 
potențialului copilului, în condiții de echitate.  

Domnul președinte Simion Hăncescu a precizat că educația este un bun al tuturor și de 
aceea orice perspectivă și orice idee trebuie luată în seamă. Referitor la campusuri, ar trebui 
început cu inventarierea celor 169 de campusuri începute în anul 2008, care se găsesc într-un 
stadiu avansat de degradare, fiind abandonate cam 75% dintre ele.  

Domnul președinte Anton Hadăr a subliniat că prioritatea zero a educației românești o 
reprezintă infrastructura unităților de învățământ, precizând că datele indică 836 de școli cu 
toaletele în curte.  

Domnul secretar general Ionel Barbu și-a exprimat dorința ca acest plan să aducă 
îmbunătățirea activităților specifice formării resursei umane. A menționat că mecanismele 
pentru implementarea proiectelor din cadrul PNRR trebuie să fie unele flexibile, mai puțin 
birocratice, în așa fel încât țintele să fie cele dorite, iar la finalul celor cinci ani de implementare, 
educația să-și rezolve o mare parte din problemele cu care se confruntă și să devină cu adevărat 
o prioritate.  
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 Domnul vicepreședinte Eugen Ilea a precizat că România își poate defini rolul de stat 
european în funcție de modul în care își prioritizează investițiile, iar investiția în educație are un 
rol major în viitorul țării. A susținut alocarea a minim 10% din PNRR pentru educație.  
 Domnul director Alexandru Petrovici a precizat că, în contextul consultărilor avute cu 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Asociația Orașelor din România a nevoia de 
finanțare a membrilor săi, respectiv cele 216 localități urbane mici și mijlocii. Există peste 500 
de idei de proiecte și fișe de investiții și reforme care au fost încadrate pe cei 6 piloni ai PNRR. 
În ceea ce privește învățământul antepreșcolar, au fost formulate 70 de solicitări pentru 
construcția, respectiv reabilitarea grădinițelor și creșelor, care ar putea deservii aproximativ 
7000 de preșcolari. O altă nevoie identificată este construirea, reabilitarea sau modernizarea 
bazelor sportive, respectiv situația taberelor școlare. 

Domnul Nicolae Pandea a precizat că, la nivelul sistemului de învățământ din mediul 
rural, cele mai importate măsuri ce se pot aplica sunt: programul ”Școala după scoală” 
generalizat, în toate unitățile de învățământ din comunele României; orientarea școlară și 
profesională începând cu ciclul gimnazial, prin existența consilierilor școlari în toate unitățile de 
învățământ preuniversitar; pregătirea cadrelor didactice pentru predarea în sistem on-line. 
 Domnul Rareș Voicu a subliniat că a structurat propunerile elevilor pe trei piloni: 
infrastructură școlară verde, construire unei infrastructuri școlare verzi și eficientizarea structurii 
școlare care există deja; digitalizarea echitabilă a educației; dezvoltarea autonomă. Directivele 
UE pe redresare și reziliență se axează pe infrastructură. În acest moment, este în analiză la 
Ministerul Educației o strategie națională privind modernizarea infrastructurii educaționale 
2021-2027. Conform proiectului strategiei, 60% din suprafața României este zonă seismică, ceea 
ce afectează aproximativ 70% din populația României. Astfel, multe unități de învățământ sunt 
în astfel de zone, fiind afectate structural. Nu există la nivel național o strategie de întreținere, 
consolidare a infrastructurii existente. Nu este bine să se creadă că imediat după alocarea 
finanțării, lucrurile se vor schimba fundamental. A considerat că este lăudabil modul în care 
Ministerul Educației dorește să utilizeze acești bani și eforturile pe care le depune pentru o 
alocare substanțială. Este important modul în care aceste alocări vor fi utilizate de autoritățile 
locale, având în vedere faptul că au mai existat bani distribuiți, dar nu au fost gestionați și 
folosiți cum trebuie la nivel local. În ceea ce privește competența conducerii unităților de 
învățământ, a considerat că aceasta nu este cea necesară. Infrastructura educațională reprezintă 
atât patrimoniul construit, dar și resursa educațională, dotarea școlilor, materiale de învățământ. 
Pregătire profesorilor este esențială deoarece trebuie dezvoltate competențe digitale pe termen 
lung. Descentralizarea este, de asemenea, importantă, dar, dacă la nivel local nu există 
competență, este inutilă. La elaborarea ghidurilor de investiții este esențial să se prevadă și 
consultarea elevilor.  
 Domnul Cătălin Babiță a precizat că studenții au propuneri de proiecte. Strategia de 
digitalizare în Româna trebuie legată de anumite criterii și să prevadă o raportare cu privire la 
îndeplinirea etapelor la un interval de timp. Este necesară o adaptare a curriculei atât pentru 
cadrele didactice, cât și pentru studenți, digitalizarea fiind un proces integrativ. Sistemul 
educațional universitar nu a fost echitabil pe perioada pandemiei. Ar fi util un program de 
sănătate mintală în timpul pandemiei și post pandemie.  
 Domnul Horia Șerban Onița a amintit de forma inițială a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 în care universitățile 
nu erau nici măcar beneficiare finale pe învățământ. Este bine că Ministerul Educației a propus 
4,5 miliarde de euro pentru a se ajunge la acel 10%. Asociațiile studențești apreciază și susțin ce 
a propus ministrul educației în ceea ce privește PNRR. S-a transmis către cele două ministere și 
propunerea studenților și așteaptă consultările, așa cum este prevăzut în Memorandum. 
Propunerea conține cinci axe: universități verzi - reabilitarea căminelor, mecanisme de învățare a 
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studenților pentru un stil de viață sănătos, digitalizare - centre de învățare digitală, platforme 
unice integrate, un card unic al studentului, internaționalizare, echitate - politici de reducere a 
abandonului, competențe profesionale în universități - fără acestea nu se pot utiliza dotările, 
practica studenților, un sistem integrat de consiliere și orientare în carieră pentru piața muncii.  
 Domnul Ștefănuț Buhuș a specificat că este necesară o atenție mai mare asupra sistemului 
de învățământ universitar, nu numai pe cel preuniversitar. Și în învățământul superior este 
necesară investiția în infrastructură și digitalizare, dar și în pregătirea cadrelor didactice pentru 
sistemul online. 
 Domnul Decebal Mihai Mohîrță a precizat că LRSS susține propunerile celorlalte 
asociații studențești, precum și alocarea a cel puțin 10% din fonduri pentru educație. LSRR 
speră că propunerea Ministerului Educației de 4,5 miliarde se va regăsi în documentul final 
aprobat. Vechea propunere din noiembrie 2020, de 1,5 miliarde, era complet insuficientă. 
Dotarea universităților cu aparatură digitală, adaptarea și actualizarea platformelor universităților 
ar trebui susținute mai mult de către stat, nu doar de către universități. În universitățile din 
Germania, spre exemplu, există linii telefonice pentru studenți, unde aceștia pot beneficia de 
ajutor profesionist în vedere menținerii unei sănătăți mintale. Este un exemplu de urmat și la noi 
în țară. Ideile și propunerile membrilor Comisiei sunt toate binevenite. Problemele sociale 
multiple din România trebuie să își găsească soluțiile în proiectele propuse, și nu doar la 
Ministerul Educației.  

Doamna Tania Maria Campan a afirmat că toate persoanele cu dizabilități au nevoie de 
ajutor. Fondurile ar trebui să se îndrepte către accesibilizarea informațională - persoanele cu 
dizabilități, în special cele cu deficiențe de vedere, au acces precar la educație, în principal la 
nivel universitar, din lipsa materialelor școlare și a platformelor adaptate, din lipsa accesului 
efectiv în spațiile de învățământ. Sunt multe persoane cu dizabilități cu capacitate extraordinară 
de învățare, care doresc să fie active și să se implice.  

Domnul secretar de stat Sorin Ion a precizat că multe dintre propunerile susținute de către 
participanți se regăsesc și în propunerile Ministerului Educației, ceea ce arată că se cunosc 
problemele și se dorește soluționarea acestora. Toate documentele menționate pe parcursul 
dezbaterii au fost analizate de Ministerul Educației la formularea propunerilor, așa cum toate 
întrevederile realizate au fost importante și valorizate. În acest sens, există în prezent 
aproximativ 200 de fișe de proiect. Proiectele pe digitalizare au la bază strategia SmartEdu care 
a fost elaborată de către o echipă cu competențe în diferite domenii conexe. În ceea ce privește 
situația copiilor din grupuri dezavantajate, se vor aloca granturi, deoarece comunitatea școlară 
locală cunoaște cel mai bine problema din zonă. Programul ”Masa caldă” trebuie adaptat 
nevoilor locale: s-ar putea ca în unele zone să fie mai importante și necesare alte proiecte și nu 
acesta. Prioritățile trebuie să se facă la nivel local, doar proiectele mari, precum, spre exemplu, 
cele cu Banca Mondială privind abandonul școlar, să fie centralizate la nivel național. Măsurile 
referitoare la siguranța clădirilor în caz de incendiu sunt cuprinse în proiecte deoarece Ministerul 
Educației își dorește școli  sigure, sustenabile și reziliente. Din păcate, în anul 2020 au rămas 
fonduri alocate pentru construirea de toalete în școli, nefiind folosite de administrațiile locale. 
Creșele sunt importante pentru minister, dar ele sunt integrate la Ministerul Muncii având în 
vedere specificul acestora.  
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a mulțumit tuturor participanților pentru 
participare, pentru implicare, pentru propuneri și a asigurat toți factorii din domeniul educațional 
de susținerea din partea Comisiei pentru toate proiectele ce vizează interesul copiilor și tinerilor. 
A întrebat reprezentanții Ministerului Educației ce s-a decis cu privire la planurile cadru.  
 Domnul secretar de stat Sorin Ion a precizat că se are în vedere amânarea adoptării 
planurilor cadru pentru a se face un lucru temeinic, având în vedere că au existat pete 4000 de 
propuneri în urma dezbaterii publice. Pentru a se realiza manuale noi, pe programe noi, acest 
lucru nu este posibil pentru toamna acestui an.  
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Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că membrii Comisiei pentru 
învățământ doresc să fie partenerii Ministerului Educației în acest proiect, în consultări la nivelul 
fiecărui județ în parte, cu factorii implicați. Consultările ar trebui finalizate până în luna iunie, 
adică până la începerea examenelor naționale pentru elevi. Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene trebuie să ia în considerare propunerea de alocare a minim 10% pentru educație din 
fondurile PNRR. 

Doamna secretar de stat Corina Atanasiu a subliniat că PNRR nu înseamnă exclusiv 
granturi, fiecare minister responsabil urmând să decidă propria modalitate de atingere a țintelor 
stabilite prin acest plan. Dacă nu se ating țintele, atunci banii cheltuiți vor fi din bugetul 
României și nu din MRR. Este o mare responsabilitate a tuturor de utilizare a acestor fonduri. 

 
 
În ziua de joi, 04 martie 2021, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi documentare și 

analiza asupra Comunicărilor e la Uniunea Europeană aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 


