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Sinteza 

lucrărilor şedinţei din ziua de 3 iunie 2013 
 

 
Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

pentru relaţia cu UNESCO a avut loc în ziua de luni, 3 iunie 2013, şi a fost condusă 
de domnul senator Traian Constantin Igaş, preşedinte al comisiei. 

Invitat să participe la şedinţa comisiei a fost  domnul Remus Pricopie, ministru 
al Educației Naționale, Preşedinte al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO. 

La propunerea preşedintelui, membrii comisiei au adoptat în unanimitate 
următoarea ordine de zi: 

 
1. Implicarea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO şi a Ministerului 

Educaţiei Nationale în sprijinul demersurilor făcute de Ministerul Afacerilor 
Externe pentru candidatura României la Comitetul Patrimoniului Mondial 
UNESCO 

 
Referitor la acest subiect, domnul Remus Pricopie, în calitate de Preşedinte al 

Comisiei Naţionale a României, a spus ca România şi-a anunţat în urmă cu 
aproximativ patru ani interesul pentru a deveni membru în Comitetul Patrimoniului 
Mondial şi în aceşti patru ani s-a încercat obţinerea sprijinului a diverse State Membre 
UNESCO. În acest sens, există speranţa că în toamna anului 2013, când vor avea loc 
de fapt alegerile, să putem să obţinem un loc în acest comitet. El a precizat faptul că 
există avantaje şi dezavantaje pentru un stat în a fi membru al Comitetului 
Patrimoniului Mondial, explicând că, pe de o parte poziţia este prestigioasa şi conferă 
multe beneficii Romaniei la nivel de relaţii internaţionale, dar pe de altă parte, 
România nu poate propune introducerea pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a 
noi obiective. La momentul actual avem o serie de obiective şi pe patrimoniul 
material şi pe cel imaterial, mai avem şi altele în pregătire, de exemplu complexul 
Brâncuşi şi se speră ca - împreună cu Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe 
si Delegaţia Permanentă a României pe lângă UNESCO – să se reuşească  depunerea 
documentelor până la alegeri. 

 
2. Planul de proiecte şi iniţiative al Comisiei Naţionale a României pentru 

UNESCO pentru anul 2013 
 

Domnul Remus Pricopie, preşedinte al Comisiei Naţionale a României pentru 
UNESCO a explicat că practic Comisia Naţională a României pentru UNESCO, care 
este în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, reuneşte specialişti din toate 
domeniile şi lucrează cu toate ministerele, este bugetată prin ministerul Educaţiei dar 
şi prin buget de proiecte. Una dintre sursele de finanţare este cea legată de 
proiectele numite de participare, sunt finanţări venite de la UNESCO şi aici, din 
păcate, în urmă cu opt ani am avut o situaţie neplăcută respectiv unul dintre 
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proiectele derulate a fost considerat, o parte din sumele derulate, au fost considerate 
neeligibile. Comisia Naţională a României pentru UNESCO este  acum în măsură de a 
înainta un act, deoarece s-au făcut toate controalele, inclusiv Curtea de Conturi, 
pentru a restitui aceste sume de bani care au fost declarate neeligibile. Acest lucru 
va oferi posibilitatea Comisiei Naţionale UNESCO să aplice în continuare pentru 
granturi, pentru că până când nu se clarifică această situaţie România nu poate 
participa la granturi. În ceea ce priveşte planul de proiecte şi iniţiative pentru anul 
2013 al comisiei, acesta există şi va fi transmis Comisiei permanente comune a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO. 
 

 
3. Stadiul demersurilor pentru constituirea Centrului Internaţional pentru 

Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică sub auspiciile UNESCO; 
 

Referitor la Centrul Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în 
Fizică, domnul Remus Pricopie, ministru al Educaţiei Naţionale, a susţinut că acesta 
va fi un institut UNESCO de categoria a II-a  pentru pregătire avansată şi cercetare în 
fizică. Categoria 2 înseamnă că, deşi se află sub egida UNESCO, el nu este o 
structură UNESCO, ci este o structură guvernamentală românească care acţionează 
pe anumite componente după regulile UNESCO. Ministerul Educaţiei Naţionale a 
încercat să avanseze cu acest proiect care are deja o vechime de aproximativ patru 
ani. În momentul de faţă există un proiect de Hotărâre de Guvern pentru 
recunoaşterea angajamentului statului român faţă de UNESCO. După aprobarea 
acestei Hotărâri de Guvern, în conformitate cu procedurile în vigoare, se va face un 
al doilea proiect de Hotărâre de Guvern care să prevadă înfiinţarea unei instituţii noi 
cu buget propriu şi personalitate juridică. Încă de la început, proiectul a fost 
conceput ca unul care să vină şi să se aşeze în paleta de institute de fizică de la 
Măgurele. 

 
4. Implementarea la nivel naţional a platformei digitale manuale.edu.ro 

conform Declaraţiei adoptate la Paris cu ocazia Congresului Mondial 
UNESCO pentru Resursele Educaţionale Libere (22 iunie 2012); 

 
Toate manualele până la clasa a X-a care vor fi contractate de Ministerul 

Educaţiei Naţionale vor fi publicate pe o platformă "liberă" - manuale.edu.ro - 
respectând astfel rezoluţia UNESCO din 22 iunie , a declarat domnul Remus Pricopie, 
ministru al Educaţiei Naţionale. Domnia sa a explicat că, la nivel internaţional, există 
tendinţa de a lăsa acces liber la resursele educaţionale, cunoaşterea fiind un bun al 
umanităţii. Această tendinţă este vizibilă în special la nivel universitar, în contextul în 
care mari universităţi din lume (Harvard, Cambrdige etc.) acordă acces liber online la 
cursurile lor. 

 
 

5.  Posibilitatea introducerii în curricula şcolară a informaţiilor privind 
patrimoniul mondial UNESCO; 

Domnul Remus Pricopie, ministru al Educaţiei Naţionale a declarat ca se 
analizează posibilitatea introducerii în curricula şcolară a informaţiilor privind 
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patrimoniul UNESCO, nu numai pentru disciplinele opţionale dar şi pentru 
curriculumul obligatoriu. Aceste informaţii pot fi atât pe suport material cât şi digital 
pentru a putea oferi posibilitatea copiilor să afle mai multe despre ce avem în ţară.  

La finalul expunerii sale, preşedintele comisiei i-a mulţumit domnului ministru 
Remus Pricopie pentru expunerea făcută şi i-a invitat pe membrii comisiei să 
formuleze întrebări dacă doresc. 

Domnul deputat Antal Istvan l-a întrebat pe domnul Remus Pricopie, ministru 
al Educaţiei Naţionale, care e viziunea domniei sale în ceea ce priveşte învaţământul 
profesional, făcând referire la programul de reconversie profesională implementat de 
Germania.  

Domnul Remus Pricopie, ministru al Educaţiei Naţionale a spus că speră ca în 
3 sau 4 ani aproximativ 15% dintre copii să urmeze învăţământul profesional în 
parteneriat public-privat. Domnia sa a precizat că, în momentul de faţă în şcoala 
românească sunt 12.600 de elevi cuprinşi în acest învăţământ profesional şi tehnic 
construit în colaborare cu firme private. Există exemple în Braşov, Sibiu, Cluj şi 
Timişoara. În 2013 se doreşte să se ajungă la un numar 19.000 de copii înscrişi cu 
scopul de a ajunge în 3-4 ani ca aproximativ 15% din copii să intre pe acest 
învăţământ dual, în momentul de faţă fiind aproximativ 6% din aproximativ 200.000 
de copii,  adica 12.600 copii înscrişi. Ministrul a declarat că cei care urmează acest tip 
de învăţământ profesional şi tehnic primesc cea mai mare bursă pe care o poate 
obţine un tânăr în România. Un astfel de elev primeşte bursa de la stat dar primeşte 
şi o bursă de la firmă. Firmele cu care s-a discutat până acum au mers pe ideea de a 
oferi loc de muncă celor care doresc la sfârşit, dar fără obligaţia de a lucra mai 
departe în cadrul firmei. De asemenea, domnul Remus Pricopie, ministru al Educaţiei 
Naţionale a precizat că doreşte schimbarea actualei legislaţii care prevede că un 
tânăr poate urma învăţământul profesional şi tehnic după terminarea clasei a IX-a şi 
nu după terminarea clasei a VIII-a. 

 
Având în vedere că membrii comisiei au considerat expunerile făcute de 

domnul ministru Remus Pricopie ca fiind foarte documentate şi satisfăcătoare, s-a 
decis închiderea şedinţei.  

Domnul preşedinte i-a mulţumit domnului ministru pentru prezenţă şi a 
exprimat disponibilitatea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru relaţia cu UNESCO de a susţine proiectele derulate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi Comisia Naţională a României pentru UNESCO. 

 

La lucrările comisiei au participat: domnul senator Igaş Traian Constantin, 
doamna senator Firea Gabriela, domnul senator Dobra Dorin-Mircea, domnul deputat 
Antal Istvan, domnul deputat Caloianu Mario-Ernest, domnul deputat Cozmanciuc 
Corneliu-Mugurel, domnul senator Draghici Damian, domnul deputat Ghiveciu 
Marian, domnul deputat Paleologu Theodor, doamna deputat Turcan Raluca, domnul 
deputat Pâslaru Florin-Costin, domnul deputat Voicu Mădălin-Ştefan. 
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Au fost absenţi: domnul senator Nasta Nicolae, domnul deputat Bărbulescu 
Daniel-Ionuţ, domnul deputat Dobre Victor Paul,  domnul deputat Necula Cosmin,  
domnul deputat Palar Ionel, domnul senator Popa Constantin.    

 

 

Preşedinte          
Senator Traian Constantin Igaş 
   

 


