ROMÂNIA EDUCATĂ
Dezbaterea Națională
privind educația și cercetarea (2016 - 2018)

Etapa 2 (2017 – 2018)

Preluarea viziunii societăţii
(grup țintă: ONG-uri, actori
educaţionali, şcoli şi universităţi,
profesori,
părinţi,
elevi,
angajatori, experţi) și integrarea
ei într-o formă unitară, care va
include obiective de țară pentru
2018-2030.

Elaborarea strategiei şi a
planului operaţional

Instrumente utilizate

Etapa 1 (2016 – 2017)

Lansarea în dezbatere
publică

Etapa 3 (2018)
Ansamblu de politici și un
model de guvernanță în
educație și cercetare
Sprijinirea adoptării unitare a
modificărilor normative (dacă
se impun).

Instrument de consultare online

Dezbateri regionale organizate de Administrația Prezidențială

Evenimente organizate de terți sub egida Dezbaterii Naționale
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Planificare evenimente sub egida
„Dezbaterii Naţionale pentru Educaţie şi Cercetare”
1. Context
Domeniul educaţiei şi cercetării are nevoie de un plan pe termen lung, care să asigure viziune şi
sustenabilitate, plecând de la un larg acord social. Deciziile nu mai pot fi luate sub o presiune de
moment, prin reforme realizate în pripă sau fără studii de impact
Dezbaterea Naţională pentru Educaţie şi Cercetare, iniţiată de Preşedintele României, se
bazează pe o abordare nouă, inclusivă, de jos în sus, care pleacă de la nevoile societății și de la bunele
practici existente.
La această dezbatere sunt invitaţi să participe toţi actorii din societate, de la ONG-uri și experți,
de la şcoli şi universităţi la profesori și elevi, părinți și angajatori, de la cetățeni la autorităţi publice.
Ne dorim ca, în baza unui set de criterii transparente, orice eveniment cu rezultate relevante
pentru tema anului 2016, respectiv viziunea și obiectivele de țară pentru educație și cercetare în 2018 2030, să poată fi inclus în dezbaterea publică lansată de Administrația Prezidențială, pentru a fructifica
astfel întreaga experiență existentă.

2. Descrierea modalității prin care un eveniment poate fi inclus sub egida „Dezbaterii naţionale pentru
educaţie şi cercetare”
Evenimentele pot fi incluse sub egida „Dezbaterii Naţionale pentru Educaţie şi Cercetare” de
către orice persoană, grup de iniţiativă sau organizaţie/structură interesată de domeniul educaţiei şi
cercetării (sindicate, patronate, ONG-uri, coaliţii de ONG-uri, mediu privat, instituţii publice etc.), care
doreşte să aducă mesajul dinspre cetăţeni şi comunitatea şcolară către Administrația Prezidențială,
printr-un dialog autentic şi deschis.
Înscrierea evenimentelor se va realiza în perioada 1 martie – 1 septembrie 2016, pentru
activitățile desfăşurate în perioada 1 aprilie – 1 octombrie 2016. Astfel, candidatura pentru înscriere
trebuie să fie transmisă pe adresa educatie@presidency.ro cu minim o lună înainte de derularea efectivă
a evenimentului, prin completarea unui formular standard care va fi pus la dispoziţie de către
Departamentul Educaţie şi Cercetare din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.
Confirmarea înscrierii în calendarul de evenimente se realizează prin e-mail, în termen de
maxim 2 săptămâni de la primirea candidaturii şi va fi însoţită de pachetul de materiale dedicate
(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
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pentru Educație și Cercetare”. Calendarul este un instrument online, disponibil pe site-ul
www.presidency.ro, ce se actualizează permanent și este accesibil publicului larg. Responsabilitatea
privind organizarea evenimentului aparține în integralitate inițiatorului.
Rezultatele/raportul evenimentului se transmit în termen de maxim o lună de la derularea
evenimentului, prin completarea formularului de raportare. Informațiile trebuie să fie complete și
corecte, responsabilitatea conținutului aparținând exclusiv organizatorului. Odată cu validarea
raportului conform criteriilor de mai jos, Administraţia Prezidenţială va transmite o adresa de certificare
a implicării organizatorului și va publica online informaţiile post-eveniment.
Pentru a asigura transparenţa selecţiei candidaturilor relevante în vederea includerii în
calendarul Dezbaterii Naţionale, au fost propuse un set de criterii generale, care trebuie îndeplinite de
către persoanele/grupurile de iniţiativă/structurile care depun candidaturi. Nerespectarea oricărui
criteriu inclus mai jos duce automat la descalificarea propunerii. Evaluarea se va realiza la nivelul
Departamentului de Educație și Cercetare, iar criteriile generale vor fi puse în dezbatere publică înaintea
publicării formei finale a metodologiei de includere a evenimentelor organizate de terți sub egida
Dezbaterii Naționale pentru Educație și Cercetare.

3. Criterii pentru includerea 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, indiferent de vârstă, gen, etnie,
apartenenţă religioasă sau politică.
2. Evenimentul este apolitic şi non-partizan
Organizatorul şi partenerii evenimentului nu sunt afiliaţi politic şi nu susţin în dezbatere un
partid politic.
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 pentru persoanele
care iau parte la eveniment şi nu se va obţine niciun 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
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argumentată, afirmarea echilibrată a tuturor opiniilor şi respectul, 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 Dezbaterea naţională
Pe durata evenimentului, participanţii vor fi informaţi asupra Dezbaterii Naţionale pentru
Educaţie şi Cercetare, asupra existenţei instrumentelor de consultare şi vor fi încurajaţi să se
implice activ în dezbateri. De asemenea, organizatorii şi partenerii acestora se angajează să
disemineze rezultatele evenimentului şi în comunitatea locală.
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