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Organizarea de evenimente sub egida
„Dezbaterii Naţionale pentru Educaţie şi Cercetare”
ROMÂNIA EDUCATĂ
I. DESPRE „DEZBATEREA NAȚIONALĂ PENTRU EDUCAȚIE ȘI CERCETARE”:
În perioada 2016-2018, Administrația Prezidențială va derula Dezbaterea Națională pentru
Educație și Cercetare - România educată. Demersul porneşte de la premisa că există o nevoie
stringentă de corelare a sistemului educațional și de cercetare cu nevoile și obiectivele de țară ale
României democratice și competitive economic, la momentul intrării în cel de-al doilea secol de
existență (2018) ca stat modern și unitar.
În perioada 2016 -2017 are loc prima etapă a dezbaterii, care își propune să implice întreaga
societate în identificarea opțiunilor strategice ale României privind sistemul național de educație și
cercetare, pentru a fi transformate în obiective de țară și integrate într-o viziune pe termen lung
(2018-2030).
Este o viziune care își propune să întrunească la nivelul societăţii un grad ridicat de susținere,
oferind astfel stabilitate, predictibilitate și ambiție pentru un viitor mai bun. La consultarea publică
sunt invitați să contribuie toți cei interesaţi – elevi, studenţi, profesori, părinţi, cercetători, dar și
organizațiile reprezentative ale acestora, sindicate, patronate, asociaţii profesionale, organizații
neguvernamentale, reprezentanți ai mediului privat, instituții de educație sau de cercetare, instituţii
publice centrale şi judeţene cu atribuții în domeniu și cetățeni interesați de zona educației și
cercetării.
În acest sens, vor fi utilizate mai multe instrumente: o consultare online, o serie de dezbateri
regionale inițiate de Administrația Prezidențială și evenimente organizate de actori din zona
educației și cercetării, sub egida dezbaterii naționale.
Prezentul document detaliază în cele ce urmează procedura de aplicare și setul de criterii ce vor fi
utilizate de către Departamentul Educație și Cercetare din cadrul Administrației Prezidențiale
pentru a selecta evenimentele ce vor fi incluse în cadrul calendarului Dezbaterii naționale.
Rezultatele acestor evenimente vor fi luate în considerare în cristalizarea viziunii pe termen lung și
a obiectivelor de țară asumate de către societate.
Astfel, orice eveniment cu rezultate relevante pentru tema anului 2016, respectiv viziunea și
obiectivele de țară pentru educație și cercetare în 2018 -2030, poate fi inclus sub umbrela
dezbaterii publice lansată de Administrația Prezidențială, pentru a fructifica astfel întreaga
experiență existentă.
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II. DESCRIEREA MODALITĂȚII PRIN CARE UN EVENIMENT POATE FI INCLUS SUB EGIDA
„DEZBATERII NAȚIONALE PENTRU EDUCAȚIE ȘI CERCETARE – ROMÂNIA EDUCATĂ”
Evenimentele pot fi incluse sub egida „Dezbaterii Naţionale pentru Educaţie şi Cercetare” de către
orice persoană, grup de iniţiativă sau organizaţie/instituție interesată de domeniul
educaţiei şi cercetării, care doreşte să aducă mesajul dinspre societate către Administrația
Prezidențială, printr-un dialog autentic şi deschis.
Prin acest demers sunt vizate toate categoriile: elevi, studenţi, profesori, părinţi, cercetători, dar și
organizații reprezentative ale acestora, sindicate, patronate, asociaţii profesionale, organizații
neguvernamentale, reprezentanți ai mediului privat, instituții de educație sau de cercetare, instituţii
publice centrale şi judeţene cu atribuții în domeniu, precum și toți cetățenii interesați de zona
educației și cercetării. Propunem astfel un demers flexibil și participativ, care să permită adaptarea
sa permanentă la răspunsul şi nevoile societăţii.
Înscrierea evenimentelor se va realiza în perioada 15 februarie – 1 decembrie 2016.
Candidatura pentru înscriere trebuie să fie transmisă pe adresa educatie@presidency.ro cu cel
puțin două săptămâni înainte de derularea efectivă a evenimentului, prin completarea formularului
standard pus la dispoziţie de către Departamentul Educaţie şi Cercetare din cadrul Administraţiei
Prezidenţiale. Formularul poate fi descărcat de pe site-ul www.presidency.ro.
Confirmarea/infirmarea înscrierii în calendarul de evenimente se realizează prin e-mail, în
termen de maximum 1 săptămână de la primirea candidaturii. Confirmările vor fi însoţite de un set
de documente specifice (prezentarea Dezbaterii Naţionale pentru Educaţie şi Cercetare, un
formular de raportare a rezultatelor discuțiilor etc). Din momentul primirii confirmării,
evenimentul poate fi prezentat participanților și opiniei publice ca fiind „înscris în calendarul de
activități organizate sub egida Dezbaterii Naționale pentru Educație și Cercetare – România educată”.
Calendarul este un instrument online, disponibil pe site-ul www.presidency.ro, ce se actualizează
permanent și este accesibil publicului larg.
Raportul de eveniment va include concluziile dezbaterilor și se transmite în termen de maximum
o lună de la derularea evenimentului, dar nu mai târziu de 5 decembrie 2016, prin completarea
formularului de raportare, disponibil pe site-ul www.presidency.ro. Informațiile trebuie să fie
complete și corecte, responsabilitatea conținutului aparținând exclusiv organizatorului. Odată cu
validarea raportului conform criteriilor anunțate, Administraţia Prezidenţială va publica online
informaţiile post-eveniment.
Pentru a asigura transparenţa selecţiei candidaturilor în vederea includerii în calendarul Dezbaterii
Naţionale privind Educația și Cerctare, au fost propuse și supuse dezbaterii publice o serie de
criterii generale, care trebuie îndeplinite de către cei interesați. Varianta finală a criteriilor este
prezentată în secțiunea a III-a din prezentul document. Nerespectarea oricărui criteriu duce
automat la descalificarea propunerii. Evaluarea se va realiza la nivelul Departamentului de Educație
și Cercetare.
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Responsabilitatea privind organizarea evenimentului, respectarea criteriilor și conținutul
raportului post-eveniment aparțin în integralitate inițiatorului.
Rezultatele evenimentelor detaliate în raportul trimis Departamentului Educație și Cercetare de
către organizatori vor fi integrate, alături de rezultatele dezbaterilor regionale și ale consultării
online, în propunerile pentru viziunea și obiectivele de țară privind educația și cercetarea din
România, pe care Administrația Prezidențială le va supune dezbaterii publice la finalul acestei
prime etape.
III. CRITERII GENERALE PENTRU INCLUDERE ÎN CALENDARUL DE EVENIMENTE:
1. Evenimentul este incluziv şi non-discriminatoriu
Evenimentul promovează dreptul cetăţenilor de participare neîngrădită la consultare publică,
încurajând participarea şi exprimarea oricărei părţi interesate, nefiind permisă discriminarea
participanților pe niciun criteriu.
2. Evenimentul este apolitic şi non-partizan
Organizatorul şi partenerii evenimentului nu sunt afiliaţi politic şi nu promovează în dezbatere
un anumit partid politic sau pe reprezentanții acestuia.
3. Evenimentul este gratuit pentru participanţi, iar sursele de finanţare a evenimentului
corespund criteriilor de legalitate şi integritate
Organizatorii şi partenerii acestora nu vor percepe nicio taxă de participare la eveniment şi
organizatorii nu vor urmări obținerea niciunui profit în urma derulării acestuia. Organizatorii şi
partenerii acestora nu au antecedente penale, iar finanţarea provine din surse transparente,
legale şi apolitice.
4. Evenimentul este relevant pentru Dezbaterea Naţională pentru Educaţie şi Cercetare
Tema evenimentului propus răspunde nevoii de conturare a unei viziuni şi a unor obiective de
ţară pentru educaţie şi cercetare. Formatul şi modalitatea de organizare încurajează dezbaterea
argumentată, afirmarea echilibrată a tuturor opiniilor şi respectul pentru pluralism, fără a
aduce atingere sau prejudicii vreunei categorii de persoane.
5. Candidatura respectă termenul de înscriere şi derulare, respectiv de transmitere a
raportului final, iar propunerea de organizare a evenimentului este fezabilă
Organizatorul se angajează că deţine la momentul depunerii candidaturii resursele necesare
(resurse umane, de timp, financiare etc.) care să permită derularea evenimentului în condiţii
optime. De asemenea, organizatorul se va asigura că sunt respectate termenele de înscriere şi
derulare în acord cu calendarul agreat.
6. Diseminarea rezultatelor evenimentului şi a informaţiilor despre consultarea online
Pe durata evenimentului, participanţii vor fi informaţi asupra Dezbaterii Naţionale pentru
Educaţie şi Cercetare – România educată, precum și asupra instrumentelor alternative de
consultare existente în cadrul acesteia. De asemenea, organizatorii şi partenerii acestora se
angajează să disemineze rezultatele evenimentului şi către publicul larg.
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