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 La lucrările ședinței au fost prezenți toți membrii Comisiei. 
  

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 
Ședință comună cu Comisia pentru învățământ, tineret și sport din Senat 

Audierea doamnei Corina Atanasiu - candidat la funcția de Ministru al Educației. 
 
 
Şedinţa comisiilor reunite a fost condusă de doamna deputat Natalia-Elena Intotero, 

președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților.   
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a propus ca procedură de lucru: prezentarea 

a trei întrebări, urmând ca apoi să se dea răspunsul, astfel încât toți cei prezenți să reușească să 
adreseze întrebări candidatului. Propunerea a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți.  
 Lucrările au debutat cu prezentarea doamnei Corina Atanasiu, candidat la funcţia de 
ministru al Educației, care a susținut că este nevoie de soluții menite să recalibreze lupta 
împotriva Covid-19, fără a face rabat de la educație. A propus monitorizarea pierderilor în 
învățare cauzate de închiderea școlilor și de funcționarea deficitară a școlii online prin 
realizarea unei hărți dinamice, cu o analiză atentă de date. Dat fiind efortul de culegere și 
raportare a acestor date va fi nevoie de resurse umane din sistem. Soluția cea mai accesibilă 
este degrevarea directorilor de școli de norma didactică și mobilizarea unora dintre inspectorii 
școlari din fiecare județ pentru acest proces. O altă măsură menționată a fost evaluarea 
pierderilor învățării: există deja dovezi preliminare că elevii afectați de închiderea școlilor au 
parcurs mai lent programa școlară și sunt situații care au dus până la deprecieri abrupte ale 
nivelului de învățare sau chiar la abandon. Elevii care provin din medii defavorizate au fost 
afectați în mod disproporțional, mai ales din lipsa sau calitatea slabă a echipamentelor și a 
conectivității, dar și din cauza faptului că, uneori, părinții nu au putut să-i sprijine nici material 
și nici educațional. Fără evaluarea tuturor pierderilor nu va putea fi conturată o strategie clară. 
Un alt palier se referă la măsurile de remediere. Copiii s-au confruntat cu situația de a se 
întoarce la școală fără a fi asimilat corect conținuturile aferente nivelului lor de studiu. Ca 
urmare, educația de remediere este necesară în tentativa de revenire la starea inițială a școlii. 
Activitatea de remediere trebuie să devină o practică curentă și trebuie să se bazeze pe evaluare 
formativă. Totodată, o analiză atentă a conținuturilor și o diminuare a cantității acestora în 
sensul identificării acelor conținuturi esențiale, relevante și a eliminării celorlalte este imperios 
necesară pentru a construi ferestre de timp ce pot fi dedicate recuperării lacunelor.  O altă arie 
de intervenție este digitalizarea educației. În cadrul Planului Național pentru Redresare și 
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Reziliență, există un plan amănunțit de digitalizare a educației. Trebuie definite, prin ordin de 
ministru, standarde minime pentru echipamente IT, astfel încât să se asigure calitatea 
activităților educaționale. Va trebui concepută o lege a digitalizării educației, care va integra 
module de dezvoltare a competenţelor digitale a cadrelor didactice la nivel de licenţă şi master 
în concordanţă cu cadrul european comun pentru competenţa digitală a educatorilor, care va 
stabili structura inspecției în școli și dezvoltarea unei platforme de evaluare online a 
competențelor elevilor. O altă măsură va fi formarea cadrelor didactice. Cel puțin 100.000 de 
cadre didactice formate în educație digitală integrată și în tranziție digitală și cel puțin 50.000 
de cadre didactice vor produce resurse educaționale deschise. Este necesară achiziționarea 
dotărilor pentru 5.200 de laboratoare IT, 3.600 de școli cu infrastructură tehnologică și 
echipamente noi, platforme de evaluare, 67.000 de resurse educaţionale deschise (RED) 
cuprinzând „manuale" adaptate mediului online pentru toate disciplinele şi toate nivelurile de 
învăţământ secundar, conţinuturi educaţionale digitale pe trei niveluri diferite de cunoaştere 
(remediat, accesibil, performant), resurse pentru educaţia incluzivă vizând elevii cu dizabilităţi, 
sportivii sau elevii spitalizaţi. Sănătatea și starea de bine a elevilor influențează capacitatea de 
a beneficia de pe urma unei educații de calitate și de a-și atinge întregul potențial. Starea de 
bine a profesorilor este în egală măsură importantă. Utilizarea tehnologiilor este pentru unii 
dintre profesori o problemă care aduce cu sine foarte mult stres. Astfel, trebuie intervenit cu 
programe concrete de sprijin pentru elevi și profesori în ceea ce privește problemele de 
anxietate sau emoționale.  Starea de bine nu înseamnă doar o bună sănătate mintală a celor care 
animă școlile, ci și asigurarea resurselor de bază. Prin Programul Operațional Educație și 
Ocupare (POEO) poate fi finanțată, pentru o perioadă însemnată, extinderea programului 
„Masă caldă în şcoli" şi a programului „Şcoală după şcoală". Este nevoie și de management 
performant. Reforma guvernanței în sistemul de educație este reforma pivot în școala 
românească care, dacă va fi implementată corect, va duce la îmbunătățirea sistemică a 
proceselor școlii. Tot acest proces este inclus în PNRR și are finanțare. Și aici este esențială 
conceperea unor programe de calitate pentru formarea viitoarelor generații de manageri școlari, 
dar și deschiderea ocupației către alți profesioniști care au urmat formări specifice în 
management școlar. Un alt obiectiv este transformarea spațiilor ”gri” în spații prietenoase cu 
copiii și vor exista suficiente resurse financiare în PNRR, cât și în programele operaționale 
pentru dotări, adaptări, extinderi sau modelări de substanță ale spațiilor școlilor. 
 

Ședința a continuat cu sesiunea de întrebari și comunicări ale domnilor deputați și 
senatori.  
           În ordinea înscrierii la cuvânt, reprezentanți ai grupurilor parlamentare au pus întrebări 
cu privire la: titularizarea cadrelor didactice; vaccinarea obligatorie; programul ”Masa caldă la 
școală”; alocări bugetare din PIB; desființarea inspectoratelor școlare; reorganizare, structura, 
atribuții și mod de recrutare a membrilor ARACIP; educația sexuală în școli; etică și integritate 
academică; salarizarea cadrelor didactice și profesionalizarea acestora. 

Referitor la întrebarea legată de vaccinarea obligatorie, doamna Corina Atansasiu a 
răspuns că nu este de acord cu vaccinarea obligatorie, certificatul verde implicând mai multe 
situații, inclusiv trecerea prin boală.  A precizat că dorește ca procentul din PIB alocat Educației 
să crească treptat până la 6%, fiind un proces întins pe mai mulți ani. Legat de desființarea 
inspectoratelor școlare și depolitizare, a explicat că decizia de desființare a inspectoratelor 
școlare a venit în urma faptului că acestea sunt un fel de anexă a partidului politic aflat la 
guvernare, acolo răpunderea fiind politică și nu în interesul școlilor și al copiilor. Depolitizarea 
învățământului înseamnă profesionalizarea managementului și intrarea pe post cu concursuri 
reale, autentice. În acest sens există în PNRR un program de formare și îndrumare pentru 
managerii și inspectorii școlari; urmează să fie formați, pe o perioadă de un an și jumătate, 
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6.176 de manageri școlari, 2.924 de directori și directori adjuncți, dar și 900 de inspectori 
școlari. Totodată, se dorește ca ARACIP să devină un organism independent, specializat. 
Inspecțiile în școli nu se desfășoară tocmai în condiții riguroase, de aceea trebuie să existe un 
audit profesionist, făcut de oameni pregătiți, responsabili  de rezultatul inspecțiilor. În funcție 
de cum va fi gândită metodologia de operare a instituției, va fi dimensionat și personalul de 
lucru al ARACIP. Legat de digitalizarea resurselor educaționale, doamna Atanasiu a menționat 
că orice tip de informație produsă de unul dintre cadrele didactice, relevantă pentru activitatea 
sa și pusă într-o platformă astfel încât să poată să fie accesată de oricare dintre colegii din țară, 
devine o resursă educațională deschisă. Se intenționează încurajarea cât mai multor astfel de 
resurse care să populeze platforma finanțată prin PNRR. În ceea ce privește formarea cadrelor 
didactice, a explicat că targhetul propus de Ministerul Educației este de aproximativ 100.000 
de profesori, ce vor fi formați până în anul 2025, prin module de formare digitale. Doamna 
Corina Atanasiu a considerat că profesorii nu vor trebui motivați, ci va fi sarcină de serviciu 
să participe la astfel de formări, care vor fi gratuite, dar obligatorii. Referitor la educația sexuală 
în școli fără acordul părinților: dacă se vorbește despre educație pentru sănătate, poate să existe 
opțiunea părinților de a-și da acordul de participare a copilului. În ceea ce privește salarizarea 
cadrelor didactice, un salariu de profesor nu ar trebui să fie sub 2000 de euro, fiind oameni cu 
o muncă dificilă, sensibilă, delicată, cu o mare responsabilitate. Creșterea salariilor profesorilor 
va duce la o atragere a celor mai buni absolvenți către cariera didactică, chiar și acolo unde 
există deficit de personal didactic.  

 
În urma audierii, Comisiile au avizat nefavorabil candidatura doamnei Corina Atanasiu 

la funcţia de ministru al Educației, cu 10 voturi pentru aviz favorabil, 17 voturi împotrivă și 11 
abțineri. 

 
 
 În ziua de joi, 21 octombrie 2021, Comisia a avut pe ordinea de zi documentare, 
consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

 
PREȘEDINTE 

Natalia-Elena INTOTERO 


