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Résumé. L’article a comme but de passer en revue les programmes en
matière d’éducation des quelques partis politiques dans des moments
électoraux et de saisir l’écart entre la réalité et les propos électoraux. Tout
cela après avoir vu les changements subis par l’enseignement supérieur
dans la Roumanie postcommuniste, les contraintes qui pèsent sur le
système éducatif, dont la plus importante est la nécessite de rompre avec
le passé communiste. En conclusion, bien que l’éducation soit perçue
comme une urgence par tout programme électoral, cela reste à niveau
purement déclaratif, car la réalité nous montre un manque d’intérêt de la
classe politique.

Context european

În deceniile trecute, sistemele de învãþãmânt superior din Europa Occidentalã
au înregistrat schimbãri majore, care au modificat fie structura instituþionalã, fie
modul de funcþionare sau misiunea universitãþilor1, iar oferta curricularã s-a mu-
tat în direcþia nevoilor studenþilor, în cea mai mare parte datoritã dezvoltãrii teh-
nologice ºi a diversificãrii ofertei educaþionale.
Provocãrile2 adresate universitãþilor au inclus o competiþie în creºtere pentru

alocarea de fonduri ºi pentru atragerea unui numãr cât mai mare de studenþi; un
management mai eficient; scãderea numãrului instituþiilor de învãþãmânt supe-
rior; cerinþele studenþilor de a avea programe de învãþãmânt flexibile ºi confor-
me cu posibilitãþile ºi dorinþele de carierã; o mai bunã integrare a nivelului local
cu cel regional etc.
Trebuie sã precizãm cã, atunci când vorbim despre învãþãmânt superior, pe

parcursul acestui articol, ne limitãm la universitate ºi ne raportãm la definiþia
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universitãþii moderne, formulate de Peter Scott, instituþie care are o misiune
orientatã cãtre cercetare, se diferenþiazã de celalte instituþii de învãþãmânt supe-
rior prin funcþie sau misiune, având clar definite instrumentele de evaluare a ca-
litãþii ºi având un rol în raport cu guvernarea3.
Definitã în acest mod, universitatea se confruntã cu diverse tensiuni care pro-

vin din zona socio-economicã — presiuni care sunt legate de un rol pur funcþio-
nal al universitãþii — ºi care au incidenþã asupra valorilor interne ale instituþiei.
Acest raport determinã modul în care predarea ºi cercetarea sunt orientate în
funcþie de mediul extern, generând conflicte în care sunt puse în joc legitimitatea
socialã a universitãþii ºi prestigiul acesteia4.

Schimbãri în România postcomunistã

Evenimentele din România anului 1989 au determinat schimbãri profunde în
structura politicã, socialã sau economicã a þãrii. Tranziþia5 cãtre un regim de gu-
vernare democratic, demersurile ºi constrângerile pentru aderarea la Uniunea
Europeanã, scãderea demograficã sunt numai câþiva dintre factorii care au afec-
tat în mod definitiv parcursul învãþãmântului superior în aceastã perioadã. Prin
urmare, învãþãmântul superior a suferit modificãri în ceea ce priveºte structura,
accesul la educaþie, resursele disponibile pentru obþinerea unui învãþãmânt de ca-
litate, instrumentele de evaluare specifice învãþãmântului superior, probleme
care nu au fost soluþionate sau formulate corespunzãtor de cãtre actorii implicaþi
în procesul educaþional. Reformele în materie de educaþie din programele de gu-
vernare care s-au succedat din 1989 s-au dovedit mai degrabã de ordin structural,
fiind impuse de cerinþa de a avea un sistem de învãþãmânt asemãnãtor celui euro-
pean, în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeanã, dând curs unor ce-
rinþe de tipul top-down, neþinând cont de realitãþile moºtenite, de nevoile reale
ale celor implicaþi în actul educativ.
Din momentul iniþial al trecerii cãtre un regim de tip democratic, au existat

încercãri numeroase pentru a (re)defini universitatea, prin repunerea în discuþie
a rolului ºi misiunii acesteia, deformate îndelung de experienþa comunistã.
Opinii contradictorii, experienþe diverse, negocieri eºuate au dat loc incoeren-
þelor politicilor publice care privesc educaþia, legate în primul rând de lipsa vi-
ziunii, a planificãrii, a strategiilor pe termen lung, a resurselor mobilizate, a par-
tenerilor de dialog etc. Toate acestea s-au întâmplat în egalã mãsurã, în opinia

30 CLAUDIA UDRESCU 2

————————
3 V. Peter Scott, Higher Education Re-formed, Palmer Press, London, 2000, p. 6.
4 Giliberto Capano, op. cit., p. 7.
5 Aceastã tranziþie este caracterizatã de schimbarea sistemului, iar cele trei destinaþii principale ale acestei

schimbãri sunt economia de piaþã, democraþia ºi societatea civilã, potrivit lui Wolfgang Mitter „A Decade of
Transformation: Educational Policies in Central and Eastern Europe“, International Review of Education,
vol. 49, nr. 1-2, 2003, p. 78. Putem adãuga cã aceste trei destinaþii influenþeazã modul în care universitatea îºi
redefineºte misiunea. Pentru a da numai un exemplu, Universitatea din Bucureºti are drept rol înscris in Carta
universitarã: „Asumarea ºi realizarea menirii de focar al conºtiinþei civice naþionale, care sã promoveze plu-
ralismul opþiunilor, analizele critice ºi constructive, dezvoltarea în România a culturii politice ºi civice, apã-
rarea cadrului democratic, întemeiat pe respectarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale individului ºi ce-
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noastrã, din lipsa unui acord asupra unui limbaj comun ce dezvãluie sensul ºi
menirea universitãþii pe termen lung sau dintr-o incorectã definire a problemelor
care urmau sã intre pe agenda instituþionalã într-un anumit moment, probleme
care nu reflectau întocmai cerinþele sociale ale momentului în cauzã.
Este util sã precizãm cã în studiile despre universitate se face de multe ori

confuzie între teme ºi tendinþe, confuzie care de cele mai multe ori conduce cãtre
piste false de cercetare: ºi anume, dacã ne referim la temele6 relative la învãþã-
mântul superior, avem în vedere modalitatea de finanþare, procesul Bologna, teh-
nologia informaþionalã, personalul academic, activitatea de cercetare, raportul
dintre învãþãmântul superior ºi piaþa muncii, relaþia în schimbare dintre universi-
tãþi ºi guverne, din perspectiva mecanismelor de finanþare, planificare sau le-
gislaþie. Tendinþele însã încadreazã fenomenul de masificare a învãþãmântului
superior, cu preocupãri ºi presiuni legate de procedurile de acreditare, finanþare,
calitate sau responsabilitate ºi procesul de europenizare (în speþã dacã acest proces
se constituie într-o forþã convergentã pentru învãþãmântul superior în Europa, în
cadrul procesului de construcþie a European Higher Education Area).
Aceste teme sau tendinþe se regãsesc în discursul asupra învãþãmântului supe-

rior, în special în momente de schimbare, iar învãþãmântul devine un punct obli-
gatoriu pe agenda politicã datoritã mai multor factori, printre care, de multe ori
exclusiv, distribuþia bugetului pentru educaþie, creºterea cheltuielilor destinate
educaþiei sau negocierea unui buget destinat cercetãrii ºtiinþifice. Deºi învãþã-
mântul este considerat a fi una din urgenþele oricãrei guvernãri, din prisma ne-
voii de a pregãti ºi forma cetãþenii unui stat democratic, în mod paradoxal, bu-
getul alocat educaþiei este redus, ceea ce demonstreazã limpede cã, în fapt, edu-
caþia nu constituie nucleul preocupãrilor guvernanþilor, aºa cum am fi tentaþi sã
credem în momentele electorale ºi în urma multiplicãrii dezbaterilor din mass
media7.

Presiunile economice care determinã prezenþa educaþiei în dezbaterile pu-
blice se traduc prin nevoia de calificare ºi formare a forþei de muncã, prin nece-
sitatea reducerii ºomajului, diversificarea spectrului de meserii sau profesii pre-
gãtite sã se confrunte cu noile tehnologii ºi cu cerinþele pieþei muncii. Nu în
ultimul rând, educaþia este vãzutã ca o investiþie în resurse umane, prin urmare,
sunt tot mai dese referirile discursive la crearea de competenþe flexibile, prin în-
vãþarea pe tot parcursul vieþii (longlife learning), într-o societate a cunoaºterii.
Acestora li se adaugã înfiinþarea unui numãr mare de universitãþi, de stat sau pri-
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vate, multiplicând numãrul studenþilor, ºi, implicit, formele de învãþãmânt ofe-
rite de fiecare centru universitar în parte, fãcând tot mai dificil un sistem eficient
de evaluare ºi finanþare.
Toþi aceºti factori au un efect imediat la nivel politic, educaþia fiind de cele

mai multe ori perceputã drept un capital economic, determinând mai multe in-
vestiþii decât consum8, ceea ce are un impact major asupra politicilor publice
educaþionale. Deopotrivã, în societãþile de tip democratic, se înregistreazã o mai
mare implicare a cetãþenilor în procesul educaþional, prin participarea la educaþie
sau la formarea continuã, ºi atunci, educaþia devine o temã politicã, iar partidele
politice ºi candidaþii acestora pot atrage electoratul prin abordarea acestei teme9.
Este ceea ce vom încerca sã analizãm în acest demers, pornind de la modul în
care sunt percepute problemele legate de învãþãmântul superior în câteva din
momentele electorale de dupã 1989, pornind de la o trecere în revistã a progra-
melor partidelor politice din România.

Universitate ºi politicã

„Chiar dacã participã la reinventarea lumii care le înconjoarã, instituþiile de
învãþãmânt superior ºi acþiunile politice care le dau naºtere ºi le susþin sunt în
acelaºi proces de regândire“10. Nimic mai adevãrat în urma schimbãrilor petre-
cute în România dupã 1989, în special în ceea ce priveºte cererile liderilor poli-
tici privind accesul la educaþie, fapt care determinã creºterea numãrului universi-
tãþilor de stat, înfiinþarea universitãþilor private ºi creºterea numãrului de stu-
denþi, diversificarea programelor analitice ca urmare a multiplicãrii domeniilor
de studiu. Probleme importante precum cercetarea, învãþarea noilor tehnici de
comunicare, creºterea mobilitãþii internaþionale, competenþele ºi abilitãþile ce-
rute studenþilor-cetãþeni, importanþa tehnologiei în procesul educativ sunt tratate
de cele mai multe ori prin prismã exclusiv legislativã, nefiind implementate sau
evaluate în mod corect. Aceste transformãri multiple se traduc în aºteptãrile pe
care numeroºi actori din interiorul instituþiei (studenþi, profesori etc.), sau din ex-
teriorul acesteia (guvern, angajatori, centre de cercetare, sponsori, etc.) le au în
raport cu configurarea politicilor publice, cu practicile folosite sau cultura din
care fac parte11.
Toate acestea transformãri presupun noi roluri pentru universitate, care în-

cearcã sã se adapteze cererilor ºi nevoilor societãþii, adaptând funcþiile clasice de
formare ºi cercetare, într-un parcurs de tranziþie guvernat de adoptarea mode-
lului Bologna, sub constrângerile criteriilor de îndeplinit pentru aderarea la Uni-
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unea Europeanã ºi în primã instanþã de necesitatea raportãrii în mod corect la tre-
cut. Universitatea este chematã mai mult decât oricând sã îndeplineascã o nouã
misiune, aceea de a educa ºi forma cetãþeni în mãsurã sã participe la exerciþiul
democratic. Rãmâne de vãzut însã dacã aceastã chemare are ecou în realitatea
cotidianã, sau dacã rãmâne numai la nivel declarativ sau ipotetic.
În consecinþã, raportul dintre universitate ºi politicã poate fi privit din mai

multe perspective, pornind de la relaþia dintre universitate ºi Stat12, unde învãþã-
mântul joacã un rol determinant în stabilirea identitãþii naþionale13. Este firesc,
prin urmare, sã asistãm la o expansiune a universitãþilor, care depind de fon-
durile guvernamentale ºi ne gândim aici la cazul universitãþilor româneºti în
postcomunism, la o repartizare aproape administrativã a universitãþilor de stat
sau private în oraºe fãrã tradiþie universitarã. În acelaºi timp, universitatea este
locul în care sunt educate ºi formate elitele politice ale unei þãri, ºi locul de re-
crutare al elitelor politice, prin urmare, este legitim sã ne interogãm asupra mo-
dului în care partidelor politice, prin programele ºi ofertele electorale se rapor-
teazã la învãþãmântul superior, în ce termeni ºi cu ce preocupãri.
Vom proceda la un decupaj al scurtei analize, luând în considerare momentele

electorale 1990-1996, 2000 ºi 2004, referindu-ne la unele din partidele politice
FSN, PSD, PNL, PAC, PD etc., care au participat la guvernare în aceste perioade ºi
care, prin urmare, au avut ºansa directã de a formula strategii privind politicile
publice educaþionale, fãrã a avea în niciun chip pretenþia de a trata exhaustiv aceastã
temã ºi fãrã a trece în revistã toate partidele politice care s-au aflat la guvernare.

De la Frontul Salvãrii Naþionale la Partidul Social Democrat

Sistemul românesc de învãþãmânt este pus în discuþie încã din 22 decembrie
1989, în Comunicatul cãtre þarã al Consiliului Frontului Salvãrii Naþionale, prin
recunoaºterea necesitãþii de a reorganiza învãþãmântul românesc pentru a rãs-
punde cerinþelor societãþii actuale, de a elimina orice limitare ideologicã, prin
democratizarea învãþãmântului, promovarea valorilor umaniste ºi stabilirea unor
criterii de competenþã în toate domeniile de activitate14.
Aceleaºi idei sunt reluate în 1990, atunci când Consiliul Frontului Salvãrii

Naþionale devine partid politic – Frontul Salvãrii Naþionale – ºi prezintã strategia
în materie de educaþie. Renunþarea la ideologii, modernizarea sau democrati-
zarea învãþãmântului, recunoaºterea autonomiei universitare împreunã cu creº-
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1989. O istorie cronologicã, Bucureºti, Editura Meronia, 2007, p. 298.



terea prestigiului corpului profesoral constituie câteva dintre obiectivele pe care
ºi le propunea FSN în acel moment: „Frontul va susþine modernizarea învãþã-
mântului superior, înlãturarea metodelor rigide ºi a uniformitãþii procesului de
învãþãmânt, ridicarea gradului de dotare al institutelor, laboratoarelor, centrelor
de cercetare, centrelor de calcul, bibliotecilor etc., promovarea spiritului creator
ºi creºterea performanþelor învãþãmântului superior românesc la nivelul cerin-
þelor societãþii noastre ºi ale ºtiinþei contemporane“15.
În 1992, oferta politicã a Frontului Salvãrii Naþionale se construieºte într-un pro-

iect cu elemente de solidaritate socialã, al cãror obiective includ construirea unei so-
cietãþi populate de „persoane inteligente care, datoritã creativitãþii lor, nu numai cã
sunt înalt productive în profesiunile pe care le practicã, ci, de asemenea, capabile sã
dezvolte activitãþi liberatoare în niºa lor socialã“. O societate a cunoaºterii va fi po-
sibilã în mãsura în care vom putea dezvolta capacitãþi de comunicare socialã, de re-
zolvare a conflictelor, abilitãþi de înþelegere a diferitelor culturi care pot exista într-o
lume a cunoaºterii ºi a înþelegerii, o «lume fãrã frontiere»“16.
În programul din 1995 al Partidului Democraþiei Sociale din România

(P.D.S.R.)17, educaþia ºi instruirea sunt considerate prioritãþi naþionale care faci-
liteazã integrarea socialã18: „Definind trãsãturile ºi exigenþele societãþii viitoare
în care ne vom integra, PDSR îºi axeazã politica în domeniul educaþiei tinere-
tului pe urmãtoarele coordonate majore: limba românã, istoria ºi cultura popo-
rului nostru, ca elemente fundamentale de pãstrare a identitãþii naþionale; însu-
ºirea a cel puþin douã limbi de circulaþie internaþionalã, ca o condiþie a accesului
la informaþie ºi comunicare eficientã în lumea de azi; asimilarea limbajului ºtiin-
þific, îndeosebi a limbajului informatic; o temeinicã educaþie artisticã, deoarece
limbajele artistice devin componente obligatorii ale comunicãrii ºi dezvoltãrii
contemporane; cultul muncii, element fundamental în educarea tinerelor gene-
raþii; instruirea vocaþional-pragmaticã“19.
Prin urmare, educaþia ºi instruirea sunt, potrivit doctrinei social-democrate,

obiective prioritare pentru integrarea socialã, care vor fi realizate prin implicarea
personalului didactic în procesul de reformã, prin descentralizarea conducerii
învãþãmântului, prin raportarea învãþãmântul românesc la cerinþele economiei de
piaþã, urmãrind atingerea unor standarde europene ºi mondiale. „PDSR va susþi-
ne, ca principale obiective ale politicii sale în domeniul educaþiei ºi învãþãmân-
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Aceastã platformã prevede o strategie globalã pentru restructurarea învãþãmântului românesc, o strategie care
se desfãºoarã totuºi în logica scurtei durate, fiind prevãzutã o perioadã de 3 ani (1995-1998) pentru a putea
„alinia învãþãmântul românesc la cererile economiei de piaþã ºi la standardele europene ºi mondiale“.



tului, urmãtoarele: reconsiderarea valorii investiþiei în învãþãmânt ºi a carac-
terului de prioritate naþionalã a dezvoltãrii învãþãmântului; restructurarea pro-
fundã a structurilor sistemului educaþional; asigurarea formãrii iniþiale ºi a per-
fecþionãrii resurselor umane, în mod nediscriminatoriu; îmbunãtãþirea calitãþii
managementului educaþional la toate nivelurile; restructurarea mecanismelor de
finanþare ºi gestiune a resurselor umane ºi a bazei logistice destinate învãþã-
mântului; descentralizarea planificãrii la nivel regional prin introducerea micro-
planificãrii ce asigurã soluþionarea problemelor locale; monitorizarea tendinþelor
de expansiune ºcolarã ºi planificarea formãrii profesionale, în conformitate cu
cerinþele pieþei forþei de muncã, cu evoluþiile demografice sau cu limitele reale
ale capacitãþii de ºcolarizare; asigurarea prin forme specifice a protecþiei sociale
a copiilor, elevilor, studenþilor ºi cadrelor didactice20“.
Aceeaºi strategie globalã de dezvoltare presupune democratizarea învãþã-

mântului, integrarea în structurile europene, autonomia universitarã, armoni-
zarea sistemului educaþional românesc cu cel european, creearea de parteneriate
între ºcoli, instituþii de învãþãmânt, asociaþii de tineret sau crearea de parteneriate
între instituþii de educaþie ºi agenþii economici din cadrul pieþei muncii21.
Programul social democrat, lansat la Congresul extraordinar din 27 august

2004, oferã o dimensiune centralistã asupra educaþiei, prin continuarea proiec-
telor educaþionale coordonate la nivel central ºi prin insistarea pe educaþie în me-
diul rural22.
La Congresul din 2005 Partidul Social Democrat propune un model social

european organizat pe trei dimensiuni, una din aceste dimensiuni fiind repre-
zentatã de educaþia permanentã. Aceasta porneºte de la constatarea cã România
înregistra în anul 1989 cel mai mic numãr de absolvenþi de studii superioare din
Europa, limitarea accesului la învãþãmânt superior in ultimele decenii repre-
zentând, în opinia PSD, o „politicã de stat“. Este amintitã aici înfiinþarea univer-
sitãþilor particulare, ca o consecinþã a liberalizãrii pieþei educaþiei. În fapt, aceastã
investiþie în educaþia permanentã va contribui la creºterea democraþiei partici-
pative, respectiv la „accentuarea participãrii sociale ºi politice, dezvoltarea abili-
tãþilor profesionale, creºterea productivitãþii muncii ºi reducerea decalajelor faþã
de þãrile mai dezvoltate din punct de vedere economic“.23 Discursul include o la-
turã europeanã, prin referire la standardele educaþionale ce trebuie atinse ca vi-
itori membri ai Uniunii Europene.
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20 Ibidem, p. 59.
21 Ibidem. Constatãm însã cã în Cartea albã a guvernãrii PSD, Bilanþul primilor doi ani de guvernare,

din februarie 2003, acþiunile propriu-zise s-au concentrat mai degrabã pe aspecte financiare (legate de
finanþarea globalã, de reparaþii la nivel de infrastructurã), pe evaluarea instituþiilor de învãþãmânt (acreditare,
reacrediatare sau retragerea acreditãrii), pe nevoia de a dezvolta resursele umane (înþeleasã prin diversificarea
formelor de învãþãmânt, ºi anume învãþãmânt la distanþã ºi cu frecvenþã redusã ca „noi forme de învãþare“), p.
234-236.

22 http://www.bbc.co.uk/romanian/specials/1534_oferte_elect/index.shtml
23 „România europeanã, România solidaritãþii sociale“, Congresul Partidului Social Democrat, Bucureºti,

21 aprilie 2005, p. 36-37.



Partidul Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat

Tot în 22 decembrie 1989, Manifestul întocmit de Comitetul de iniþiativã pen-
tru reînfiinþarea Partidului Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat aratã rolul pe ca-
re învãþãmântul îl are în construirea unei societãþi democratice, dar pentru ca
acest rol sã poatã fi îndeplinit, învãþãmântul trebuie reorganizat, trebuie instituitã
autonomia universitarã iar tinerii trebuie sã fie implicaþi ºi sã se implice în con-
strucþia democraticã24.
Programul Partidului Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat din 1996, în con-

tinuarea programului din 1991, se defineºte prin concentrarea principiilor in
jurul celor trei instituþii tradiþionale: familia, ºcoala ºi biserica. Învãþãmântul,
considerat prioritate naþionalã, bazat pe egalitatea de ºanse dar ºi pe diferenþe in-
dividuale, este un domeniu de competenþa ºi responsabilitatea statului ºi este
imaginat ca un „sistem deschis ºi democratic, bazat pe valori ºtiinþifice, culturale
ºi morale, informativ ºi formativ, prin îmbinarea factorilor educaþionali – fa-
milia, ºcoala ºi biserica“.25 Pentru cã un stat democratic are nevoie de cetãþeni
bine instruiþi, responsabili, este important sã existe un corp profesoral demn, mo-
tivat ºi exigent în exercitarea profesiei, iar cu acest scop, reforma educaþiei tre-
buie sã se situeze înaintea tuturor obiectivelor de reformã, iar pragul naþional de
6% din PIB pentru educaþie, completat cu finanþãri din alte surse, ar fi un semn
cã aceastã reformã este prioritarã26.
Într-o logicã subsidiarã, PNÞCD propune descentralizarea sistemului de în-

vãþãmânt, incluzând societatea civilã, autoritãþile centrale ºi locale ca actori res-
ponsabili ºi eficienþi ai politicilor educaþionale. În optica PNÞCD, asigurarea au-
tonomiei instituþiilor de învãþãmânt superior este dublatã de responsabilitatea ºi
de eliminarea oricãrui tip de control extern. Învãþãmântul privat este privit ca o
alternativã concurenþialã la învãþãmântul de stat, cu condiþia, îndeplinirii unor
standarde calitative la nivel naþional, iar învãþãmântul în limbile minoritãþilor
naþionale este important pentru pãstrarea identitãþii etnice.

Partidul Liberal

Am ales Programul Partidului Naþional Liberal-Convenþia Democraticã pen-
tru cã aduce elemente noi în peisajul programelor electorale. Acest program por-
neºte de la observaþia cã „educaþia universitarã trebuie sã aibã o parte aplicativã,
de instruire ºi cã actuala mentalitate prin care se considerã cã diploma dã drep-
turi trebuie eliminatã“. Prin urmare, este importantã garantarea autonomiei uni-
versitare, iar demnitatea corpului profesoral este gânditã în termeni economici.
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24 Apud Stan Stoica, România dupã 1989..., ed., p. 288.
25 „Sinteza programului politic al Partidului Naþional Creºtin Democrat“, proiect, Departamentul de

Studii, Doctrinã ºi Programe, Bucureºti, ianuarie 1996, p. 5-6. Programul enunþã în mod concret acþiunile
întreprinse de PNÞCD, prin proiecte de legi propuse în 1991 ºi 1993 ºi prin amendamentele fãcute la legile
88/1993 (lege privind acreditarea instituþiilor de învãþãmânt superior ºi recunoaºterea diplomelor), Legea
învãþãmântului 84/1995, Legea 71/1995 sau Statutul personalului didactic.

26 Acest procent de 6% din PIB a fost alocat începând cu anul în curs, 2008.



Ca mesaj strict electoral sunt enunþate ofertele de burse „decente“ pentru elevi ºi
studenþi; sprijinirea materialã a studenþilor ºi elevilor români din afara graniþelor
þãrii, prin oferirea de burse de cãtre statul român; sprijinirea cercetãrii ºtiinþifice
în general, ºi a celei fundamentale în special, pentru progres ºtiinþific ºi tehno-
logic“27.
Pentru Partidul Naþional Liberal, învãþãmântul reprezintã o „prioritate naþio-

nalã, prin el putându-se asigura renaºterea moralã ºi socialã a României“. Ca
obiective stabilite pentru atingerea acestor scopuri sunt enumerate armonizarea
legislativã în conformitate cu standardele Uniunii Europene, organizarea învãþã-
mântului pe baze democratice, umaniste ºi morale; asigurarea finanþarii învãþã-
mântului prin alocarea de la bugetul de stat a 6% din PIB, ºi în completare prin
finanþare de la alte surse legale; implicarea societãþii civile în sistemul voca-
þional de învãþãmânt, pentru a face posibilã reducerea ºomajului ºi reciclarea for-
þei de muncã; crearea cadrului instituþional ºi material necesar pentru trecerea,
prin învãþãmânt, la viitoarea societate informaþionalã; stimularea relaþiilor între
instituþiile de învãþãmânt cu cele din þãrile centrale ºi sud-est europene28. Par-
tidul Naþional Liberal considerã cã învãþãmântul privat trebuie sã fie încurajat de
cãtre statul român, prin acordarea de credite, „dupã ce a fost acreditat, atestat ºi
dovedit viabil“, iar învãþãmântul de stat trebuie sã redevinã competitiv, prin ins-
tituirea autonomiei universitare, fapt care va contribui la creºterea calitãþii pro-
cesului de învãþãmânt superior. Principiul autonomiei este contrazis, printre alte-
le, de crearea condiþiilor pentru a renunþa la examenul de admitere în facultate29.

Partidul Alianþei Civice ºi Convenþia Democraticã

Despre reforma în materie de educaþie se vorbeºte prea puþin, deºi, anterior,
era perceputã ca fiind o urgenþã a societãþii româneºti postcomuniste. Amânarea
reformei învãþãmântului ºi a educaþiei este un lucru grav, potrivit formulãrii pro-
gramului Partidului Alianþei Civice30, pentru cã „dupã decenii de pervertire a
conºtiinþei individului prin acþiunea sistematicã a îndoctrinãrii ideologice comu-
niste, existã o pãrere aproape unanimã cã edificarea unei societãþi civile ºi demo-
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27 Platforma-program a Partidului Naþional Liberal–Convenþia Democraticã, p. 5-6.
28 Programul Partidului Naþional Liberal, 1998, p. 40.
29 Ibidem, p. 41-42.
30 Partidul Alianþei Civice este fondat la 1 august 1991 ºi preia în plan politic principiile susþinute de

Alianþa Civicã, care reprezenta societatea civilã în acel moment, luând vehement poziþie în susþinerea
depolitizãrii învãþãmântului. „Nu ne putem elibera de comunism fãrã ajutorul dacãlilor. De aceea sunt necesare
repunerea în drepturile fireºti a profesiei de dascãl ºi eliminarea din procesul de învãþãmânt a tendintelor de
subordonare a acestuia faþã de Putere. Subordonarea ºcolii intereselor ideologice ºi economice ale Partidului
Comunist a deturnat învãþãmântul de la adevarata lui menire. Aceasta deturnare a dus la scãderea generalã a
gradului de culturã, la dezinteresul faþã de învãþãturã ºi la introducerea unor non valori în programul
educaþional. Statul trebuie sã-ºi delege autoritatea de decizie comunitãþii universitare, care funcþioneazã
democratic ºi descentralizat. Autonomia învãþãmântului universitar trebuie sa redevinã principiul fundamental
de organizare a învãþãmântului academic românesc“, Carta Alianþei Civice din 14 decembrie 1990, în Dan
Pavel, Iulia Huiu, Nu putem reuºi decât împreunã. O istorie analiticã a Convenþiei Democratice, 1989-2000,
Iaºi, Editura Polirom, 2003, anexa 6.



cratice, a unui stat de drept, precum ºi trecerea la o economie de piaþã în Ro-
mânia — ca ºi în celelalte þãri foste socialiste — este o problemã în primul rând
de schimbare a mentalitãþilor. Aceastã schimbare de mentalitate este un proces
complex ºi de lungã duratã ºi necesitã o acþiune susþinutã ºi continuã. Acþiunea
aceasta o poate realiza numai educaþia. La capãtul acestui proces, ªcoala româ-
neascã va trebui sã devinã cu adevãrat un centru de instruire, culturã ºi educaþie ci-
vicã, în spiritul tradiþiilor sale solide de dinainte de venirea la putere a comuniºtilor“31.
PAC este unul din partidele care formuleazã clar nevoia de a avea un învãþãmânt

absolut independent în raport cu puterea politicã de orice tip, iar obiectivele propuse
de acest partid pentru realizarea reformei învãþãmântului privesc democratizarea
învãþãmântului; alinierea învãþãmântului la standarde de calitate euorpene; reabi-
litarea prestigiului profesorului, „înjosit de regimul comunist“; reorganizarea Mini-
sterului Învãþãmântului ºi delegarea unora din atribuþiile acestuia cãtre organismele
locale, susþinerea învãþãmântului particular, dacã este de calitate ºi dacã nu este or-
ganizat în scopul obþinerii de profit. PAC considerã necesare autonomia învãþã-
mântului superior, organizarea studiilor postuniversitare, inclusiv a studiilor doc-
torale; încurajarea mobilitãþii academice a studenþilor ºi profesorilor; dreptul stu-
denþilor de a fi reprezentaþi în cadrul Consiliilor facultãþilor ºi a Senatelor uni-
versitare; consultarea organizaþiilor studenþeºti în probleme de învãþãmânt; reali-
zarea protecþiei sociale a studenþilor, adoptarea unei Carte universitare.
Convenþia Democraticã, în platforma program din 1992 este în favoarea asi-

gurãrii de ºanse egale pentru copii ºi tineri: „ªcoala de toate gradele trebuie sã
încurajeze ºi sã dezvolte toate componentele formative ale învãþãmântului – edu-
caþia religioasã ºi moralã, simþul valorilor, respectul pentru patrimoniul cultural
ºi ºtiinþific naþional ºi al omenirii, dragostea de patrie ºi respectul faþã de alte po-
poare“.32 Strategia CD include promulgarea de legi menite sã asigure func-
þionarea învãþãmântului de stat sau privat, salarizarea decentã a corpului pro-
fesoral, asigurarea gratuitãþii învãþãmântului de stat de toate gradele, funcþio-
narea învãþãmântului particular prin finanþare proprie ºi „respectarea autonomiei
comunitãþilor de învãþãmânt, protecþia economicã ºi socialã a acestora ºi adop-
tarea unui statut care sã corespundã rolului lor social într-o societate33“.
În 1996, Contractul cu România al Convenþiei Democratice din România,

CDR, conturat sub forma unui program pentru 200 de zile include la punctul 19
promisiunea electoralã cã „în 200 de zile va fi asiguratã creºterea fondurilor bu-
getare destinate unor sectoare esenþiale pentru viitorul þãrii: învãþãmânt, sãnã-
tate, culturã, cercetare, apãrare“, iar la punctul 6 „în 200 de zile vor fi elaborate
proiectele pentru construirea unor cãmine studenþeºti cu 10.000 de locuri, iar în
urmãtoarele 18 luni acestea vor fi date în folosinþã“34.
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31 Partidul Alianþei Civice, „De la comunism la libertate“, 1993, p. 35-36.
32 „Platforma-Program a Convenþiei Democratice din România pentru scoaterea Þãrii din crizã prin Lege,

Adevãr, Conciliere ºi Reformã“, august 1992.
33 Ibidem.
34 „CDR în acþiune. Contract cu România“, 1996.



Partidul Democrat

În 1994, Partidul Democrat-FSN35 lanseazã Programul pentru educaþie ºi in-
struire, „Astãzi un viitor pentru tineri“36, în care este formulatã dorinþa de a avea
un învãþãmânt superior autonom37; de a fonda învãþãmântul particular pe baze
non profit; de a stabili criterii pedagogice de atestare a instituþiilor de învã-
þãmânt; de a direcþiona tinerii foarte dotaþi cãtre activitãþi de cercetare ºtiinþificã;
de a pregãti tinerii pentru a face faþã responsabilitãþilor în societatea din care fac
parte, oferind un parcurs educaþioanal conform cu aspiraþiile fiecãruia: „Sunt tot
mai frecvente cazurile în care absolvenþii de liceu nu au nici o calificare, iar cei
ai unor facultãþi sunt adesea conºtienþi de inutilitatea diplomei pe care o pri-
mesc“38. Programul include ºi o referire la puterea politicã a momentului: „Ba-
zatã pe un sistem educaþional caracterizat de anacronism, care produce încã pe
bandã tineri cu ºanse mutilate, aºa cum avertizeazã ºi profesorii, puterea politicã
actualã solicitã cadre — oameni croiþi pentru a supravieþui doar într-un sistem
care acum agonizeazã ºi va muri în scurt timp“39.
Manifestul electoral al Uniunii Social Democrate (USD) din 6 septembrie

1996, se concentreazã pe noua sa politicã socialã, investiþia în capitalul uman ºi
protecþia socialã: „Politica în domeniul educaþiei ºi instruirii va urmãri crearea
unor alternative viabile de scurtã duratã la învãþãmântul universitar; conso-
lidarea autonomiei universitare ºi crearea stimulentelor pentru introducerea unor
specializãri noi în conformitate cu exigenþele economiei de piaþã; flexibilizarea
programelor ºcolare ºi a procedurii de admitere; modernizarea bibliotecilor ºi a
serviciilor de informare; introducerea sistemului de credite pentru studenþi; asi-
gurarea stimulentelor pentru implicarea sectorului privat în finanþare; alinierea
diplomelor româneºti la diplomele recunoscute internaþional; descentralizare;
stimularea mobilitãþii profesionale a cadrelor didactice; participare la programe
internaþionale; sistem naþional de evaluare ºi examinare40“. Aceste aspecte sunt
preluate în 1999, în caietul politic care defineºte calea social-democratã, ºi care
aºeazã în raport direct proporþional performanþa unei societãþi cu nivelul de in-
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35 Partidul Democrat–FSN se numeºte astfel din mai 1993, fiind condus în perioada 1993-2001 de Petre

Roman. Apud Stan Stoica, Dicþionarul Partidelor Politice din România 1989-2004, Bucureºti, Editura
Meronia, 2004, p. 36-41.

36 „Astãzi un viitor pentru tineri, Programul Partidului Democrat pentru educaþie ºi instruire“, Partidul
Democrat–FSN, 1994. Obiectivele PD–FSN se referã la aspecte economice, protecþie socialã ºi formare pro-
fesionalã; participarea tinerilor la viaþa publicã ºi la luarea de decizii; implicarea tinerilor în adminsitraþia cent-
ralã ºi localã; obiective care se referã la educaþie ºi educaþie fizicã ºi sport.

37 Autonomia universitarã este garantatã, iar dreptul la învãþãturã este asigurat prin lege, conform art. 32,
privind dreptul la învãþatura, din Constituþia României din 1991.

38 „Astãzi un viitor pentru tineri“, ed. cit., p. 16-17.Alte elemente ale programului sunt: promovarea educaþiei
în spiritul respectului faþã de muncã; reconsiderarea poziþiei cadrelor didactice: „educaþia în spiritul valorilor
naþionale, a respectului faþã de istoria neamului, de tradiþii ºi obiceiuri, de tot ceea ce ne defineºte ca români
ar insemna mai puþini tineri cãzuþi în plasa extremismului, ar însemna reconsiderarea dorinþei de a emigra“.

39 Ibidem, p. 18-24.
40 Manifestul electoral al Uniunii Social Democrate, Mai întâi, pentru oameni! Sã asigurãm dezvoltarea

þãrii ºi dreptatea socialã, septembrie 1996, Bucureºti, p. 16-17. Acest program concentreazã partea referitoare
la educaþie în nevoia de a investi în capitalul uman, prin dezvoltarea învãþãmântului ºi a cercetãrii.



strucþie: „Într-o societate aflatã în dezvoltare acceleratã, toatã lumea învaþã, in-
diferent de vârstã ºi de ocupaþie. Atunci când un segment social a renunþat sã în-
veþe, întreaga societate este trasã în jos“41.
Tot în 1999, principiile dupã care se orienteazã Partidul Democrat în pro-

punerile privind politicile conþin o singurã referinþã privind învãþãmântul, mai
degrabã o criticã adresatã guvernanþilor, fãrã a include nicio mãsurã proprie:
„constatãm an de an cã resursele de la buget pentru aplicarea politicilor sociale
de care este responsabil statul, respectiv combaterea ºomajului ºi a sãrãciei, în-
vãþãmântul, sãnãtatea, au fost tot mai mici ºi mai prost administrate“42.
Manifestul electoral al Partidului Democrat43, din octombrie 2000 oferã so-

luþiile pentru o societate performantã în plan economic, social, politic ºi cultural,
precum „accesul cât mai larg al cetãþenilor la noile tehnologii de comunicare, in-
formare ºi educare ºi manifestarea creativitãþii ºi responsabilitãþii“, iar politicile
PD pentru perioada 2001-2004 prevãd: „accesul la educaþie, egal ºi echitabil,
pentru copii, tineri ºi adulþi. În acest sens avem în vedere: descentralizarea învã-
þãmântului la toate nivelurile (preuniversitar ºi universitar); educaþia celei de a
doua ºanse celor care nu au putut beneficia de prima; promovarea formelor alter-
native de învãþãmânt (învãþãmântul la distanþã, cu frecvenþã redusã, etc); forma-
rea profesionalã continuã, în corelare cu politicile specifice ale Uniunii Europene“44.
În mod surprinzator, platforma-program a Alianþei Dreptate ºi Adevãr din

2004 propune obiective care includ, printre altele, accesul egal la educaþie, depo-
litizarea sistemului educaþional ºi descentralizarea acestuia, crearea unui sistem
educaþional compatibil cu cel din Uniunea Europeanã, educaþia fiind calea cãtre
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41 Petre Roman, Viziune politicã asupra strategiei de dezvoltare a României în întimpinarea secolului

XXI, Pentru o bunã guvernare a þãrii — calea social-democratã, Caiet politic, 1999, p. 15-17: Educaþia naþio-
nalã ºi educaþia europeanã. Ideile completeazã viziunea partidului despre educaþie prezentate de cãtre Petre Ro-
man la convenþia naþionalã a Partidului democrat în raportul politic „Un partid care priveºte spre viitor“, Iaºi,
29-30 august 1997, p. 27-29. Din acest program ne intereseazã Programul reformei întregului sistem al edu-
caþiei publice: sunt amintite tipurile de educaþie, conform standardelor Uniunii Europene: educaþie formalã
(care incude învãþãmântul de stat sau privat; educaþia non formalã (învãþare pe tot parcursul vieþii) ºi educaþia
informalã. Spre deosebire de programul anterior adoptat de PD, actualul program conþine direcþii de actua-
lizare, cum ar fi: „pregãtirea profesionalã a generaþiilor care intrã pe piaþa muncii specificã unei economii ºi
societãþi moderne, trebuie sã se situeze la nivelul exigenþelor integrãrii europene ºi competiþiei din mediul li-
berei circulaþii a forþei de muncã; reconversia profesionalã rapidã ºi eficientã a celor care nu mai pot gãsi locuri
de muncã, în special din pricina limitelor pregãtirii actuale, se impune a fi cuplatã cu proiecþia clarã a prio-
ritãþilor sectoriale din economia naþionalã“ p. 27.

42 „Partidul Democrat pentru: Reformã, protecþie socialã, prioritãþi în industrie ºi comerþ, transporturi ºi
infrastructurã, o bunã guvernare pentru þarã“, 1999, p. 7.

43 Viitorul începe cu tine! Manifest electoral al Partidului Democrat, octombrie 2000, p. 13.
44 Ibidem, p. 32. În anul urmãtor, la Conferinþa naþionalã extraordinarã a Partidului Democrat, Traian

Bãsescu prezintã programul politic România puternicã, România social-democratã, în care este pus în discuþie
raportul dintre stat ºi educaþie: Educaþia reprezintã temelia viitorului în societatea informaþionalã. Mai mult
chiar decât capitalul industrial sau decât cel financiar, o bunã educaþie este baza succesului personal ºi al comu-
nitãþilor. Este esenþial, din aceastã perspectivã ca statul sã organizeze ºi sã asigure funcþionarea unor reþele di-
verse de educaþie pentru toþi cetãþenii români, pentru toate vârstele, în toate localitãþile din þarã. Finanþarea
acestor programe de educaþie trebuie sã se facã, în principal din resurse publice, concomitent putând fi dez-
voltate ºi programe parteneriale cu factori din sfera privatã. Educaþia antreprenorialã, formarea profesionalã
continuã, diversele forme de educaþie ºi instruire, în domenii de specializare necesare economiei moderne, des-
tinate persoanelor ocupate sau ºomerilor sunt tot atâtea forme prin care statul poate distribui ºanse de reuºitã,
de realizare personalã, cetãþenilor români“. Ibidem, p. 33-34.



modernizarea þãrii. Învãþãmântul înseamnã pe scurt, în opinia Alianþei, oportu-
nitatea fiecãrui cetãtean de a avea un loc de muncã dupã terminarea studiilor.

Concluzii

Fãrã a avea pretenþii de a fi oferit toate elementele necesare reconstituirii li-
niei politice45 a partidelor în cauzã, ne-am limitat la punerea în evidenþã a mo-
dului în care programele partidelor politice trateazã problema învãþãmântului su-
perior, în diferite momente electorale. Putem observa, prin urmare, existenþa
unui discurs care conþine referiri la nevoia imperioasã a ruperii de trecut, prin de-
politizarea învãþãmântului, bunãoarã, sau prin desprinderea de trecutul co-
munist, care se traduce de cele mai multe ori, aºa cum am vãzut, prin discursul
asupra autonomiei universitare. Regãsim apoi în aproape toate programele ne-
cesitatea modernizãrii învãþãmântului, redãrii demnitãþii corpului profesoral, a
democratizãrii învãþãmântului, a eliminãrii oricãrui tip de ideologie din învãþãmânt.
Dimensiunea europeanã este prezentã în discursul partidelor politice, de cele

mai multe ori prin adãugarea adjectivului european la temele existente, fãrã a
adapta sau traduce în acþiuni specifice filosofia europeanã în materie de învãþã-
mânt superior ºi ne referim aici la programele de mobilitate, standarde de cali-
tate, armonizarea ofertei educaþionale cu cererile existente pe piaþa muncii, ne-
voia de învãþare permanentã, crearea societãþii cunoaºterii etc. Toate acestea sunt
mai degrabã preluãri din declaraþiile europene privind învãþãmântul superior,
fãrã a avea legãturã directã cu realitãþile momentului (de pildã, toate acþiunile
prevãzute în programele cu impact asupra educaþiei, în momentul în care bugetul
alocat educaþiei era extrem de redus etc).
Temele similare prezente în programele partidelor politice ne determinã sã ne

gândim la lipsa unui sens atribuit cuvintelor: ce mai înseamnã oare educaþia ce-
tãþenilor, democratizarea învãþãmântului, autonomie, independenþa faþã de pu-
terea politicã, modernizarea sistemului de învãþãmânt, acces egal al cetãþenilor
la educaþie etc. Aceastã întrebuinþare corectã pe care suntem datori sã o dãm în
chip responsabil cuvintelor este întãritã de o observaþie a lui Václav Havel: „fie-
care cuvânt închide în el însuºi persoana care îl rosteºte, situaþia în care este ros-
tit ºi motivul pentru care este rostit“46.
Deºi educaþia este pe primul loc ca urgenþã în multe din programele elec-

torale, realitatea demonstreazã contrariul. Suntem îndreptãþiþi sã afirmãm cã pro-
gramele electorale nu sesizeazã pertinent nevoile societãþii în materie de învã-
þãmânt superior ºi în multe dintre cazuri sunt numai reluãri ale programelor elec-
torale precedente.
Un pas ulterior ºi necesar în cercetare ar fi o analizã în paralel a propunerilor

electorale ale partidelor politice ºi a raportului de guvernare specific fiecãrui
mandat. Dincolo de limba de lemn specificã documentelor respective, am ob-
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servat o mare distanþã între ceea ce s-a propus în momentul electoral, ceea ce s-
a putut realiza — sau nu — datoritã constrângerilor bugetare sau a lipsei de vo-
inþã politicã, de interes sau datoritã concentrãrii pe un segment din sistemul edu-
caþional.
De unde rezultã absenþa unei strategii pe termen lung în materie de educaþie,

datoratã unei imposibile negocieri cu actorii din spaþiul educaþional privind ur-
genþele învãþãmântului superior sau din lipsa unui interes comun în ceea ce pri-
veºte educaþia.
ªi atunci, probabil vom regãsi aceleaºi propuneri ale partidelor politice în ma-

terie de învãþãmânt superior pentru încã multe momente electorale. Între timp,
universitatea îºi continuã misiunea, aceea de a educa cetãþenii în spirit democratic.
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