
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea
Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003

În cadrul strategiei Guvernului privind reforma economică şi socială, o
componentă esenţială este reforma învăţământului, orientată spre adoptarea unor
măsuri care să asigure îmbunătăţirea calităţii învăţământului, în special a
învăţământului la nivelul comunităţilor rurale, în perspectiva integrării României în
Uniunea Europeană.

Având în vedere  obiectivele actuale ale sectorului de învăţământ privind
necesitatea asigurării egalităţii şanselor la învăţătură în mediul urban şi rural, prin
desfăşurarea unui proces educaţional de calitate conform standardelor europene,
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a selectat unele activităţi prioritare în
domeniul învăţământului rural şi în acest sens a întocmit un proiect.

Efortul financiar necesar realizării acestui proiect este substanţial şi ca
urmare, a fost necesară atragerea alături de surse interne şi a unor surse externe.

În acest sens, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
(BIRD) şi-a manifestat disponibilitatea de a participa la finanţarea proiectului.

BIRD va acorda un împrumut, în valoare de 60,0 milioane USD, pentru
finanţarea proiectului prevăzut să se realizeze pe o perioadă de 6 ani. În baza
mandatului aprobat de Guvernul României, în perioada 18-19 martie 2003 a avut
loc negocierea acordului de împrumut, iar în şedinţa din 2 aprilie 2003, Guvernul
României a aprobat Memorandumul privind raportul negocierii Acordului de
împrumut, textul acordului şi minuta negocierii.

Ca urmare, în baza împuternicirii de semnare acordată de Preşedintele
României a semnat, la Bucureşti la data 23 mai 2003, Acordul de împrumut dintre
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de
60,0 milioane USD.

Împrumutul, în valoare de 60,0 milioane USD, va fi angajat pentru o
perioadă de 17 ani, din care 4 ani perioadă de graţie şi la o dobândă egală  cu
dobânda LIBOR la depozitele în USD la şase luni plus o marjă de maximum
0,75%. Începând cu cea de a 61-a zi de la semnarea Acordului se va calcula un
comision de angajament de 0,75% pe an, calculat la suma netrasă  din împrumut,
care se va plăti semestrial până  la utilizarea integrală a împrumutului. În plus,
BIRD percepe un comision iniţial de 1% aplicat la suma împrumutului, care va fi
achitat de partea română la intrarea în efectivitate  a acordului de împrumut.

Ca urmare a achitării la scadenţă a tuturor obligaţiilor financiare asumate de
România în cadrul împrumuturilor BIRD, banca acordă reduceri de dobândă şi 
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reduceri ale comisionului de angajament (care se situează în prezent la 0,25% pe
an).

Costul total al proiectului este de 91,0 milioane USD şi are următoarele
surse de finanţare: împrumut BIRD în valoare de 60,0 milioane USD, contribuţia
României, reprezentând echivalentul în lei al 30,0 milioane USD (incluzând taxele
şi impozitele datorate pe teritoriul României, în valoare de 10,805 milioane USD),
şi echivalentul  în lei al sumei de 1 milion USD, reprezentând contribuţie în natură
sau în bani a comunităţii locale.

Principalele obiective ale acordului de împrumut sunt: asigurarea de
avantaje elevilor din şcolile rurale prin îmbunătăţirea accesului la un proces
educaţional de calitate, probat de rezultate mai bune  la învăţătură şi de creştere a
procentului de promovabilitate de la un ciclu la altul, întărirea conducerii şcolilor şi
întărirea relaţiilor dintre comunitate şi şcoală.

Componentele principale ale proiectului sunt:
a) îmbunătăţirea procesului de predare şi învăţare  în şcolile rurale prin:

pregătirea profesorilor, calificarea a circa 4000 de cadre didactice necalificate,
asigurarea utilităţilor de bază (instalaţii electrice, sanitare şi de alimentare cu apă,
sisteme de încălzire) şi mobilier pentru circa 1500 de şcoli, asigurarea unui minim
de materiale didactice pentru unităţile şcolare rurale;

b) îmbunătăţirea relaţiilor comunitate-şcoală, prin acordarea unor granturi, în
valoare de până  la 7000 USD, unităţilor şcolare pentru realizarea  unor subproiecte
care să conducă la dezvoltarea de activităţi comune, specifice respectivei
comunităţi (îmbunătăţirea activităţii elevilor şi sprijinirea elevilor dezavantajaţi,
îmbunătăţirea performanţelor profesorilor, întărirea relaţiilor comunitate-şcoală,
prin dezvoltarea de metode interactive de învăţare, crearea de centre de comunicare
şi învăţare, crearea de ateliere pentru păstrarea tradiţiei locale, elaborarea de
materiale didactice, realizarea de ateliere de lucru, realizarea de lucrări de reparaţii
la unităţile şcolare şi altele);

c) întărirea capacităţii de monitorizare, evaluare şi luare a deciziilor, prin
îmbunătăţirea sistemului de indicatori de monitorizare şi a sistemului informatic al
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, inspectoratelor şi centrelor
şcolare;

d) întărirea capacităţii de management a proiectului (administrare,
monitorizare, raportare).

Realizarea obiectivelor propuse  va conduce la diminuarea discrepanţelor
dintre învăţământul din zonele urbane şi cele rurale, în ceea ce priveşte procesul de
predare şi învăţare, asigurarea facilităţilor de bază în şcoli şi întărirea relaţiilor
comunitate-şcoală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a fost desemnat ca agenţie de
implementare a proiectului. În acest scop, Ministerul Finanţelor Publice va încheia
cu Ministerul Educaţiei, Cercetării un acord subsidiar de împrumut, delegând
acestuia din urmă întreaga autoritate şi responsabilitate, în vederea asigurării
utilizării rapide şi cu eficienţă a sumelor împrumutului. În implementarea
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proiectului, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va colabora cu
inspectoratele şcolare, cu alte entităţi de specialitate din domeniul educaţiei şi
autorităţile publice locale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va întocmi rapoarte periodice
către BIRD şi Ministerul Finanţelor Publice privind stadiul realizării proiectului,
iar pentru adaptarea permanentă a acordului la realităţile din România va solicita
amendamente  la acordul de împrumut, fără a majora obligaţiile financiare ale
României faţă de acest organism financiar internaţional.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind
învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003.


