Domnului Victor Ponta, prim-ministru desemnat al României

Stimate domnule Victor Ponta,
Suntem un grup de organizații non-guvernamentale care în ultimii douăzeci de ani am creat și
implementat numeroase programe în domeniul educației. Cele mai multe dintre organizațiile ce
semnează această scrisoare sunt de asemenea semnatare ale Pactului Național pentru
Educației. Considerăm că Pactul este un cadru potrivit pentru dezvoltarea educației în România
în anii următori și că Legea Educației Naționale nr. 1/2011, fără a fi perfectă, implementează în
bună măsură principiile Pactului.
Tocmai din această perspectivă am citit cu îngrijorare programul de guvernare pe care l-ați
propus Parlamentului. În secțiunea despre educație nu există o asumare a Pactului Național,
deși acesta a fost unanim semnat deopotrivă de partide politice și organizații ale societății
civile. Mai mult, programul dumneavoastră face referire la „finalizarea procedurilor
parlamentare pentru Codul Educației”. Este un enunț ambiguu, dar care face referire la numele
informal al unei inițiative legislative privind educația națională, care doar în mică măsură
respecta prevederile Pactului Național pentru Educație.
Pentru a lămuri poziția cabinetului pe care îl propuneți în legătură cu acest domeniu esențial
pentru viitorul României, vă solicităm să faceți public precizări cu privire la următoarele
aspecte:
-

care este poziția cabinetului Ponta față de Pactul Național pentru Educație? Vă asumați
conținutul acestuia ca linie directoare pentru dezvoltarea educației în România?

-

care este sensul concret al referirii la Codul Educației din programul de guvernare?
Doriți adoptarea unei noi legi a educației, cea propusă anterior Parlamentului?

Așa cum am făcut și în trecut, indiferent de culoarea politică a guvernării, ne exprimăm
disponibilitatea de a continua dialogul și cooperarea cu instituțiile publice în domeniul
educației. În același timp, ne exprimăm speranța că și guvernul pe care îl conduceți va continua
evoluțiile recente din acest domeniu.

Organizații semnatare:

Asociația Komunitas
Centrul Educația 2000+
Centrul Step by Step pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala
Expert Forum
Fundația Dinu Patriciu
Fundația Noi Orizonturi
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
Fundația Soros România
Romanian-American Foundation
Societatea de Științele Matematicii din România

