Măsurile propuse de ANOSR pentru Pachetul integrat
pentru combaterea sărăciei al Guvernului României
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) își exprimă
nemulțumirea cu privire la neincluderea niciunei măsuri care să cuprindă acțiuni specifice
referitoare la integrarea tinerilor proveniți din medii socio-economice defavorizate în
sistemul de învățământ superior în Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei lansat de
către Guvernul României. Educația este un drept fundamental al oricărui cetățean și ar trebui
să fie tratată ca o prioritate națională, iar tinerii proveniți din medii defavorizate ar trebui
sprijiniți suplimentar pentru a parcurge programe de studii universitare, în vederea asigurării
unui sistem de învățământ echitabil și accesibil tuturor. Astfel, ANOSR propune introducerea
în acest pachet, bine venit, de altfel, a noi măsuri, în așa fel încât să ne asigurăm că și tinerii
din categoriile amintite mai sus să aibă șansa la o educație universitară corespunzătoare și
adaptată nevoilor lor:

Grupa de vârstă – 16-24 de ani
16.5. – Universități de Vară pentru Elevi – program național de orientare
în carieră pentru elevi în vederea alegerii responsabile a unui program de studii
universitar
Cine?
MENCȘ, MTS, federațiile naționale de elevi și studenți.
Beneficii:
Financiar:
-

Reducerea ratei șomajului/asistaților social la această grupă de vârstă.

Social:
-

Sprijinirea și dezvoltarea comunităților din care provin acești viitori studenți.

-

Inserarea în învățământul universitar a unui procent mai mare din grupurile
subreprezentate.

-

Serviciile de orientare și consiliere în carieră au, printre altele, rolul de a ajuta elevul să
tindă spre o flexibilitate mai mare în ceea ce privește traseul educațional/profesional,
ceea ce generează o adaptabilitate mai mare la piața muncii, viitorul student fiind mai
puțin expus la anumite crize ale potențialilor angajatori.

-

În conformitate cu obiectivele strategiei Europa 2020, România trebuie să crească rata
ocupării forței de muncă la 70%. Orientarea în carieră prin intermediul unor program
precum Universitățile de Vară pentru Elevi ar putea contribui semnificativ la creșterea
acestei rate.

Economic:
-

Orientarea și consilierea educațională, respectiv în carieră, realizată în timpul cliclului
de studii preuniversitar poate contribui la prevenirea unui număr mare de potențiali
beneficiari ai sistemului de reintegrare socială și profesională gestionat de statul
român, economisind sume importante și resurse umane semnificative.
Cum?



Transformarea programului Universități de Vară pentru Elevi, derulat de Alianța
Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și organizațiile sale
membre, într-un program național care să se desfășoare în toate universitățile de stat
din România. Universitățile de Vară pentru Elevi reprezintă o serie de școli de vară
destinate în principal elevilor absolvenți de clasa a XI-a, desfășurate în mai multe
centre universitare din țară, prin care participanții au posibilitatea să descopere
mediul universitar, simulând, practic, viața de student timp de mai multe zile (între 5
și 15 zile, în funcție de ediție). Astfel, organizațiile studențești membre ANOSR, în
parteneriat cu universitățile, pregătesc pentru elevii participanți cursuri introductive,
sesiuni de examene, competiții, evenimente culturale, sesiuni de formare sau de

divertisment, proiectul sprijinind din plin procesul de orientare în carieră a viitorilor
studenți și determinându-i pe aceștia să își aleagă responsabil și informat parcursul
academic viitor. Astfel, elevii vor fi încurajați să își continue studiile și la nivel
universitar. În cadrul acestor școli de vară pot fi acordate prioritar și gratuit locuri
către elevii proveniți din medii socio-economice defavorizate.
Target de etapă: noiembrie 2016
-

MENCȘ: Stabilirea universităților care vor derula astfel de școli de vară în anul 2017 în
parteneriat cu ANOSR și organizațiile studențești membre ale federației și includerea
acestora în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2017.

-

MENCȘ: Crearea, împreună cu reprezentanții ANOSR, unui ghid de organizare și
derulare a acestor școli de vară.

16.6. – Locuri pentru programele de studii de licență și master finanțate
de la bugetul de stat acordate tinerilor proveniți din medii socio-economice
defavorizate
Cine?
MENCȘ, MTS, MMFPSPV, federațiile naționale de elevi și studenți.
Beneficii:
Financiar:
-

Având în vedere gradul scăzut de angajabilitate și sumele medii câștigate de angajați
în mediile defavorizate din punct de vedere socio-economic, absolvenții de
învățământ superior ar putea stimula financiar comunitatea din care fac parte prin
întreprinderea unor programe de antreprenoriat, în special social, contribuind la
creșterea nivelului de trai.

-

Degrevarea comunității locale de plata unor evenual ajutoare sociale sau ale altor
tipuri de alocații financiare în cazul tinerilor șomeri.

Social:
-

Sprijinirea și dezvoltarea comunităților din care provin acești viitori studenți.

-

Inserarea în învățământul universitar a unui procent mai mare din grupurile
subreprezentate.

-

Speranța de viață de viață a unui om de 30 de ani cu studii superioare este cu cel
puțin 8 ani mai mare decât a unuia care are finalizate doar studii secundare. De
asemenea, indicatorii privind calitatea vieții sunt mai mari.

-

România și-a asumat în cadrul strategiei Europa 2020, creșterea ponderii populației
cu vârsta cuprinsă între 30-34 ani cu nivel de educație terțiară. Atingerea acestui
indicator se poate realiza doar prin sprijinirea categoriilor sociale care au dificultăți în
a urma cursurile unei instituții de învățământ superior.

Economic:
-

Creșterea forței de muncă calificate la un nivel superior constituie un avantaj pentru o
anumită regiune, care va atrage mai mulți investitori și antreprenori.
Cum?

-

Alocarea, începând cu anul universitar 2017-2018, a unui procent de 30% din totalul
locurilor pentru programele de studii de licență și master finanțate de la bugetul de
stat pentru tineri proveniți din medii socio-economice defavorizate, exclusiv în funcție
de criterii sociale și în funcție de nevoile și direcțiile strategice regionale de dezvoltare
ale acestor zone.
Target de etapă: noiembrie 2016

-

MENCȘ, MMFPSPV: Identificarea domeniilor strategice prioritare pentru regiunile din
care provin studenții și pentru zonele defavorizate respective.

16.7. – Cazare, masă, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale de studiu și
servicii de consiliere și orientare în carieră asigurate gratuit, lunar, pentru
studenții proveniți din medii socio-economice defavorizate, pe toată perioada
studiilor de licență și masterat
Cine?
MENCȘ, MTS, MMFPSPV, federațiile naționale studențești.
Beneficii:
Financiar:
-

Degrevarea comunității locale de plata unor eventual ajutoare sociale sau ale altor
tipuri de alocații financiare în cazul tinerilor șomeri.

Social:
-

Sprijinirea și dezvoltarea comunităților din care provin acești viitori studenți.

-

Inserarea în învățământul universitar a unui procent mai mare din grupurile
subreprezentate.

-

Creșterea gradului de implicare socială conștientă a unei categorii potențial latente.
Spre exemplu, 80% dintre absolvenții de studii superioare declară că participă la vot,
în timp ce doar 54% dintre cei cu studii primare sau secundare spun că vor vota.

-

România și-a asumat în cadrul strategiei Europa 2020 să reducerea numărul
populației expuse la riscului sărăciei sau excluziunii sociale cu 580.000 de persoane.
Încurajarea participării acestor categorii la învățământul superior va contribui la
atingerea acestui indicator.

-

În conformitate cu obiectivele strategiei Europa 2020, România trebuie să crească rata
ocupării forței de muncă la 70%. Orientarea în carieră în timpul studiilor universitare
ar putea contribui semnificativ la creșterea acestei rate.

-

România și-a asumat în cadrul strategiei Europa 2020, creșterea ponderii populației
cu vârsta cuprinsă între 30-34 ani cu nivel de educație terțiară. Atingerea acestui
indicator se poate realiza doar prin sprijinirea categoriilor sociale care au dificultăți în
a urma cursurile unei instituții de învățământ superior.

Economic:
-

Creșterea forței de muncă calificate la un nivel superior constituie un avantaj pentru o
anumită regiune, care va atrage mai mulți investitori și antreprenori.
Cum?

-

Alocarea de resurse financiare corespunzătoare universităților, în așa fel încât
studenții proveniți din medii socio-economice defavorizate, pe lângă asigurarea de la
bugetul de stat a costurilor efective de școlarizare, să fie susținuți să parcurgă și să
finalizeze cel puțin două cicluri de studii universitare (licență și master) beneficiind pe
întreaga perioadă a acestora de cazare gratuită în căminele studențești ale

universităților și 3 mese/zi gratuite la cantinele universitare (sau burse sociale într-un
cuantum corespunzător, care să acopere toate aceste cheltuieli), precum și de burse
sociale care să le asigure și costurile lunare pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și
materiale de studii. De asemenea, universitățile trebuie să beneficieze de resursele
financiare necesare astfel încât să faciliteze accesul acestor studenți la servicii
adecvate și gratuite de consiliere și orientare în carieră, prin intermediul Centrelor de
Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) înființate în baza OMECȘ 650/2014.
Target de etapă: noiembrie 2016
-

MENCȘ, Guvernul României: Revizuirea legislației privind acordarea (Hotărârea de
Guvern nr. 445/1997, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 558/1998, Legea
Educației Naționale nr. 1/2011, Codul drepturilor și obligațiilor studentului adoptat
prin OMECTS nr. 3666/2012).

16.8. – Conectarea elevilor și studenților din medii socio-economice
defavorizate la societatea informațională prin intermediul programului Euro
200
Cine?
MENCȘ, MTS, MCSI.
Beneficii:
Financiar:
-

Prin intermediul calculatoarelor achiziționate, elevii și studenții vor putea fi conectați
la platforme de e-learning și la informații, în general, care nu ar mai necesita tipărirea
lor, ceea ce ar putea produce economii importante la bugetul de stat. Aceștia ar
putea constitui un imbold pentru conectarea comunitățile lor la spațiul informațional.

Social:
-

Accesul la informații prin intermediul calculatoarelor va contribui la dezvoltarea
comunităților din mediile socio-economic dezavantajate, întrucât acestea vor putea fi
conecta la informațiile curente, legislație etc.

-

Pentru ca studenții și elevii să poată să fie parteneri activi în procesul de învățare,
aceștia trebuie să fie conectați în permanență la platforme de e-learning și la ultimele
informații privind literatura de specialitate, fapt ce nu poate fi realizat în prezent
decât prin intermediul calculatoarelor.
Cum?

-

Revitalizarea programului „Euro200” (Legea nr. 269 din 16 iunie 2004 privind
acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare) prin
alocarea de resurse financiare corespunzătoare pentru creșterea sprijinul financiar
acordat pentru achiziționarea unui calculator până la cel puțin 535 de euro și prin
creșterea plafonului de venit net maxim lunar mediu/membru de familie până la cel
puțin valoarea salariului de bază minim brut la nivel național.
Target de etapă: noiembrie 2016

-

MENCȘ, Guvernul României: Revizuirea legislației privind acordarea alocației
financiare (Legea nr. 269 din 16 iunie 2004 și normele metodologice subsecvente).

16.9. – Creșterea calității învățământului preuniversitar din mediul rural
prin revitalizarea sistemului de burse acordate unor studenți cu domiciliul în
mediul rural
Cine?
Guvernul României, MENCȘ.
Beneficii:
Social:
-

Un învățământ preuniversitar de calitate în mediul rural reprezintă o șansă în plus
pentru copiii din acele comunități să dobândească competențele necesare pentru a
urma

cursurile

unei

instituții

de

învățământ

liceal/postliceal/universitar/postuniversitar, sprijiniți fiind de cadre didactice bine
pregătite, provenite dintr-un context socio-economic similar, care se pot adapta mult
mai repede nevoilor acestor copii, contribuind astfel inclusiv la dezvoltarea
comunităților din care provin.
Economic:
-

În cazul în care persoanele provenite din mediul rural vor fi sprijinite pentru a preda
în învățământul preuniversitar într-un mediul similar cu cel de origine, acestea vor
avea o șansă suplimentară de a profesa și de a câștiga venituri ce ar degreva bugetul
local din satul natal de plata unor sume constând în ajutor social
Cum?

-

Revitalizarea programului de burse de studii acordate unor studenți cu domiciliul în
mediul rural reprezintă o necesitate în momentul de față. Acestea au fost aprobate
prin HG nr. 769/2005, primele norme metodologice fiind adoptate prin OMEC nr.
4923/2005. Acestea au fost ulterior înlocuite prin OMECT nr. 6200/2008.

-

Bursele se acordă „studenților cu domiciliul în mediul rural care urmează cursurile de
zi ale unor instituții de învățământ superior acreditate și care se obliga ca după
absolvirea studiilor universitare sa profeseze în învățământul din mediul rural, în
specialitatea pentru care s-au pregătit, în calitate de titular sau suplinitor, o perioadă
cel puțin egala cu perioada pentru care au primit bursa”, în conformitate cu art. 1,
alin. (1) al HG nr. 769/2005.

-

Numărul de studenți beneficiari ai acestui tip de bursă a scăzut de la un maxim de
454 de beneficiari în 2008, la 8 beneficiari în 2014. Astfel, considerăm că acest sistem
trebuie să fie regândit, mai bine finanțat și mai bine promovat, pentru a avea cu
adevărat rezultate benefice și pentru a contribui la dezvoltarea localităților rurale din
România.
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Fig. 1: Numărul studenților beneficiari ai bursei de tip rural în perioada 2004-2014 (Sursă: MENCȘ)
-

De asemenea, instituția de învățământ preuniversitar unde ar urma să profeseze
absolventul ar trebui să fie cât mai aproape de localitatea natală, în cazul în care
acesta optează pentru acest lucru. Dacă acest lucru nu este posibil din primul an,
cadrul didactic care a beneficiat de această bursă ar trebui să aibă prioritate atunci
când un post similar specializării sale este scos la concurs în apropiere de localitatea
sa de domiciliu, în condițiile legii.

-

Cuantumul actual al acestui tip de bursă este de 350 lei și se indexează conform legii,
fără a fi prevăzut exact cadrul legislativ la care se face referire, în conformitate cu art.
2, alin. (2) din HG nr. 769/2005. Totuși, normele metodologice atrag atenția că în
cazul în care studentul trebuie să returneze suma, aceasta se indexează cu indicele de
inflație, în acord cu art. 1, alin. (2) din OMECT nr. 6200/2008.

-

Considerăm că această sumă ar trebui să fie corelată cu Indicele Prețurilor de
Consum. Astfel, față de iulie 2005, IPC a crescut cu 151,17%, ceea ce înseamnă că, în
prezent, bursa de studiu acordată studenților din mediul rural ar trebui să fie de
minim 879 lei. În plus, aceasta poate fi cumulată cu orice alt tip de bursă în
conformitate cu art. 1, alin. (2) din HG nr. 769/2005. Apreciem însă că studentul ar
trebui să beneficieze automat și de alte tipuri de burse, dacă este eligibil, fără a mai fi
nevoit să se adreseze senatului universitar, conform normelor metodologice aprobate
prin OMECT nr. 6200/2008, Partea a IV-a, art. 6, lit. b).
Target de etapă: noiembrie 2016

-

MENCȘ, Guvernul României: Revizuirea legislației privind acordarea bursei rurale (HG
nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în
mediul rural, dar și normele metodologice aprobate prin OMECT nr. 6200/2008)

