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CSÖKKENTENÉK AZ ISKOLAELHAGYÁST, NÖVELNÉK A FELSŐFOKÚ VÉGZETTEK SZÁMÁT – FELVÁLLALTA A KORMÁNY A PROJEKTET 

Művelt Románia: készül az átfogó reformterv
Augusztus elsejéig meg kell ala-
kulnia a Művelt Románia projekt 
végrehajtását negyedévenként elle-
nőrző tárcaközi munkacsoportnak, 
szeptember 10-éig pedig kormányha-
tározatot fogadnak el a gyakorlatba 
ültetés ütemtervéről, miután tegnap 
a kormány memorandumot hagyott 
jóvá a Klaus Iohannis államfő által 
kezdeményezett oktatási reform 
megvalósításáról.

 » KRÓNIKA

M emorandumban vállalta fel a bu-
karesti kormány a Művelt Romá-
nia elnevezésű, hosszú távú okta-

tási reformprogram gyakorlatba ültetését, 
a dokumentumot tegnapi, Klaus Iohannis 
államfő által vezetett ülésén fogadta el a 
Cîţu-kabinet. „Reformra van szükség, fő-
leg az oktatás terén, mert a romániai ok-
tatás megreformálásával és korszerűsíté-
sével a jövőbe fektetünk. Ez egy országos 
terv, és nekünk, döntéshozóknak köte-
lességünk gyakorlatba ültetni. Kötelessé-
günk a társadalommal szemben, a tanu-
lókkal szemben, az egyetemi hallgatókkal 
szemben és a munkaadókkal szemben is, 
akiknek szilárd és megalapozott tudással 
rendelkező emberekre van szükségük. Eh-
hez az oktatás minőségének növelésére 
van szükség” – jelentette ki a kormányü-
lésen Florin Cîţu.

Pénz és menetrend már van
Emlékeztetett: az országos helyreállítási 
tervből (PNRR) 3,6 milliárd eurót külö-
nítenek el a Művelt Románia projektre, 

és további európai alapokból a román 
kormány 400 millió eurót biztosít az is-
kolaépületek felújítására, új iskolák és 
bölcsődék építésére. A kormányfő egy-
úttal felsorolta azokat a célkitűzéseket, 
amelyeket a kormánynak fi gyelembe kell 

vennie az oktatási reform kidolgozásakor: 
az iskolaelhagyás és az egyenlőtlenségek 
csökkentése, az innovációhoz és a techno-
lógiai vívmányokhoz való felzárkózás, a 
duális oktatás. „A funkcionális analfabe-
tizmust legalább 50 százalékkal kell csök-

kenteni, hogy 2030-ra az aránya legfeljebb 
20 százalékos legyen; 2030-ra minden ta-
nárnak és a tanulók legalább 85 százalé-
kának rendelkeznie kell alapvető digitá-
lis kompetenciákkal” – részletezte Cîţu, 
megígérve Iohannisnak, hogy a kormány 
partnerként fog fellépni a Művelt Románia 
terv valóra váltása érdekében.

A következő lépés amúgy az lesz, hogy 
2021. augusztus elsejéig létrehozzák a terv 
végrehajtását negyedévenként ellenőrző 
tárcaközi munkacsoportot, amelynek a 
miniszterelnök lesz a vezetője. Ezt köve-
tően 2021. szeptember 10-éig kormányha-
tározatot fogadnak el a gyakorlatba ülte-
tés ütemtervéről, az egyes szakaszokért 
felelős hivatalnokokról és a határidőkről; 
október elsejéig kidolgozzák a Művelt Ro-
mánia törvénytervezet-csomagot; október 
és november hónap folyamán zajlanak 
majd a konzultációk az érintettekkel, úgy-

mint a szakma, a szülők, a civil szféra és a 
versenyszféra képviselőivel. Ezt követően 
a tervezet a parlament elé kerül. „A teljes 
politikai szférának, párttól függetlenül, 
tudatosítania kell, hogy a Művelt Románia 
projekt törvénnyé kell hogy váljon” – szö-
gezte le Cîţu.

Iohannis: történelmi lehetőség
A tegnapi esemény jelentőségét hang-
súlyozandó Klaus Iohannis is részt vett 
a kormány ülésén. Az államfő a projekt 
célkitűzései közül a korai iskolaelhagyás 
és a funkcionális analfabéták arányának 
visszaszorítását, a digitális kompeten-
ciákkal rendelkezők, és a felsőfokú vég-
zettek számának növelését emelte ki. Az 
államfő – aki politikai karrierje előtt fi zi-
katanárként és tanfelügyelőként dolgozott 
Nagyszebenben – bevallotta: szívügyének 
tekinti az ország oktatási rendszerének 
korszerűsítését. Szerinte a Művelt Romá-
nia országprojekt történelmi lehetőség, 
ugyanakkor hatalmas felelősség is a mos-
tani politikustársadalom számára, hogy 
saját választási ciklusán túlmutató, távla-
tos változást idézzen elő.

 A tegnap elfogadott memorandum sze-
rint a Művelt Románia „országprojekttel” 
a román oktatási rendszer jobbítását, 
korszerűsítését, átfogó reformját akarják 
megvalósítani. A többéves társadalmi és 
szakmai konzultáció nyomán kidolgozott, 
137 oldalas jelentésben taglalt Művelt Ro-
mánia projekt a 21. század információs 
társadalmának, munkaerőpiacának kö-
vetelményeihez akarja felzárkóztatni a 
román oktatási rendszert. Mivel ettől függ 
az ország jövője és versenyképessége, az 
oktatási reformprogram megvalósítását 
Románia tavaly a középtávú nemzetvédel-
mi stratégia részévé tette.

 » „A teljes politikai szférának, 
párttól függetlenül, tudatosíta-
nia kell, hogy a Művelt Románia 
projekt törvénnyé kell hogy 
váljon” – szögezte le Cîţu.

 » BÁLINT ESZTER

H iába a megemelt fi zetések, továbbra is 
csábító a külföldi munkalehetőség az 

egészségügyben dolgozók számára, a ko-
ronavírus-világjárvány évében 2173 orvos 
kért olyan igazolást az egészségügyi mi-
nisztériumtól, amely szükséges a külföldi 
munkavállaláshoz – közölte a szaktárca 
a Hotnews.ro megkeresésére. A hírpor-
tálnak nem sikerült az orvosi kamarától 
megtudnia, hány orvos hagyta el a világ-
járvány első évében a román egészségügyi 
rendszert, következtetését abból vonta le, 
hogy tavaly 2173 romániai orvos váltotta 

ki a külföldi munkavállaláshoz szükséges 
szakmai igazolást. A Hotnews elismeri: ez 
nem tükrözi az orvoselvándorlás pontos 
mértékét, de úgy véli, hogy senki sem vál-
lalná a bürokratikus eljárás bonyodalmait, 
ha nem lenne eltökélt szándéka külföldön 
folytatni szakmai pályafutását.

 A számok ismeretében azt láthatjuk, hogy 
naponta átlagosan 5,95 orvos ment el az or-
szágból, vagyis négy óránként távozott vala-
ki. Ez a szám egyébként nagyjából megegye-
zik a 2018-as szinttel, amikor 2312 ilyen iratot 
állítottak ki a hatóságok, viszont 25 százalé-
kos visszaesést mutat a 2019-ben regisztrált 
3015 igazoláshoz képest. Ezekben a számok-

ban benne van minden orvos, fogorvos és 
gyógyszerész, aki Romániában szerzett okle-
velet, legyen szó román vagy külföldi állam-
polgárokról – jelzi a cikkben a Hotnews.

A legtöbb orvos Bukarestből vándorolt el, 
a 2019-es 607 után tavaly 491 ilyen igazolást 
igényeltek a fővárosban. A második Temes 
megye, ahonnan 2019-ben 411, 2020-ban 364 
orvos ment külföldre. A harmadik az orvosi 
egyetemmel szintén rendelkező Iași megye, 
ahonnan a két év során 751 orvos ment el. Az 
ellenkező póluson Giurgiu, Călărași és Ko-
vászna megyét találjuk, ahonnan a vizsgált 
két év során egyenként összesen négy orvos 
választotta a külföldi életet.

Fehér megyéből eközben 21, Arad me-
gyéből 359, Bihar megyéből 216, Beszter-
ce-Naszód megyéből 14, Brassó megyéből 
79, Kolozs megyéből 567, Krassó-Szörény 
megyében 6, Hunyad megyéből 26, Hargita 
megyéből 7, Máramaros megyéből 33, Maros 
megyéből 219, Szeben megyéből 70, Szilágy 
megyéből 14, Szatmár megyéből pedig 29 or-
vos ment külföldre a 2019–20-as időszakban.

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) leg-
frissebb adatsorai szerint jelenleg nagyjából 
63 ezer orvos praktizál Romániában, 2700-
zal több mint egy évvel korábban. Mintegy 
500-zal 17 ezerre emelkedett a fogorvosok és 
450-nel 18 ezerre a gyógyszerészek száma.

Folytatódik az exodus, négyóránként elhagyta egy orvos az országot
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ROEldördült a startpisztoly. A kormányülésen Klaus Iohannis államfő is részt vett




