
 

 

INTERPELARE 

 

Către:    Domnul Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educației 

                 

De la:     Deputat Nicoleta Matilda GOLEAC, circumscripția electorală 42-  

BUCUREȘTI. Grupul parlamentar: Partidul Social Democrat 

 

Obiect: Spațiul European de Cercetare  

 

Stimate domnule ministru, 

 

Pe plan european există S.E.C. – Spaţiul European de Cercetare pentru 

cercetare și inovare, lansat în anul 2000 în contextul Strategiei de la Lisabona 

iar în prezent asistăm la noul S.E.C., așa cum reisese din Comunicarea Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi 

Comitetul Regiunilor  COM/2020/628/1.  

Având în vedere viziunea noului Spațiu European de Cercetare dar și a 

obiectivelor sale, precum și faptul că cercetarea științifică este strâns legată de 

mediul academic, se impune corelarea legislației naționale cu legislația 

europeană, mai ales că, în contextul pandemiei Covid 19, educația clasică s-a 

trasformat din ce în ce mai mult în educație digitală. 

 

Domnule ministru, având în vedere cele menționate anterior, vă rog să 

aveți amabilitatea să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. În raport de obiectivul noului S.E.C.- „știința deschisă” ce presupune 

competențe C&I, aveți în vedere, de urgență, în acest an școlar, 

organizarea de cursuri de pregătire (tehnici moderne de instruire și 

educație) finanțate de la buget pentru toți profesorii din toate ciclurile de 

învățământ, pentru dobândirea de competențe digitale?  

 

                                                           
1 Informaţiile sunt publice, disponibile online la adresa de internet: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN, accesate la data 

de 10.10.2021. 
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2. Care sunt soluțiile legislative identificate pentru atragerea de cadre 

didactice care să susțină procesul educativ pentru întreg sistemul de 

educație din România, în contextul pandemiei Covid 19? Identificați 

vreun impediment de orice natură în realizarea acestui obiectiv? 

3. Care sunt liniile de acțiune previzionate pentru dezvoltarea carierei 

absolvenților de instituții de învățământ superior având în vedere 

dezechilibrele dintre numărul de absolvenți de doctorat care doresc să 

rămână și să lucreze în cercetare – mediul academic și numărul de posturi 

de titularizare din cadrul celor două domenii? 

4. Aveți în vedere modificarea Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Știinţifice nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor 

minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 

învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare -dezvoltare 

(…)2, ce poate avea drept consecință îmbunătățirea cadrului legal pentru 

atragerea și păstrarea absolvenților cu studii superioare, talentați, în 

domeniile cercetare - învățământ superior? 

5. Cum sprijină în prezent statul cercetarea științifică universitară având în 

vedere dificultatea desfășurării activității în mediul fizic? 

 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris! 

Cu aleasă considerație, 

 

 

Deputat, 

Nicoleta Matilda GOLEAC 

 

 

 

 

                                                           
2 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 6129/2016 privind 

aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice 

din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de 

conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, publicat în Monitorul Oficial nr. 123 din 

15 februarie 2017. 




