Bucureşti, 14. 02. 2011

SCRISOARE DESCHISA
adresată domnului ministru al Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,
Daniel Petru Funeriu

Stimate Domnule Ministru,
Constatăm că, elaborat în pripă, fără consultarea partenerilor sociali, O.M.
3753/09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de
învățământ, conţine contradicţii, ce conduc în mod evident la bulversarea anului universitar
în curs.
Astfel, art. 12 din Anexa 2 a acestui act normativ care obligă personalul didactic din
învățământul superior, care a împlinit vârsta de 65 de ani să se pensioneze în cursul
anului universitar, contrazice prevederile corecte ale art. 3 care menţionează că “…până la
elaborarea metodologiilor de aplicare a Legii 1/2011 se aplică dispoziţiile privind
organizarea, desfăşurarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ aflate sau intrate în
vigoare la începutul şi pe parcursul anului universitar 2010 – 2011”.
Ținem să atragem atenția că pensionarea bruscă în timpul anului universitar,
contrar cutumei în domeniu, perturbă în mod flagrant procesul de învăţământ şi de
cercetare din universităţile româneşti, fiind totodată o “premieră absolută”, deoarece nu se
ţine cont de faptul că statele de funcţii, aprobate de senatele universităţilor la începutul
anului universitar, sunt legal valabile pe parcursul întregului an universitar.
Reamintim domnului ministru că, la Consiliul Naţional al Rectorilor, din 28 ianuarie
anul curent, a promis comunității universitare că va proceda la o punere în aplicare,
graduală şi nepripită a Legii Educaţiei Naţionale.
Prin urmare, cerem în mod imperativ Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului să revină asupra acestui ordin contradictoriu prin reformularea art.12 din Anexa
2, în sensul că, art. 289 din Legea 1/2011 se va aplica cu începere din anul universitar
2011 – 2012. De asemenea, atragem atenţia Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului
şi Sportului că România este parte a Uniunii Europene şi, prin urmare, este obligată să
respecte regulile dialogului social în emiterea oricăror acte normative, în concordanţă cu
cerinţele şi principiile promovate de Comisia Europeană.
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