Scrisoare deschisă
adresată tuturor factorilor responsabili din
Ministerul Educației Naționale (MEN)
Uniunea Editorilor din România, asociație profesională înființată în anul 1995, care militează permanent pentru o politică transparentă și corectă în domeniul editării de carte școlară,
vă adresează următoarea
Somație publică:
Opriți acțiunile ilegale în domeniul achiziției de manuale școlare!
Motive evidente de ilegalitate:
1. OMEN 5645 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale
școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019 a fost emis înainte de promulgarea Legii Manualului Școlar, care nu este încă promulgată (și nu are încă
Norme de aplicare, care să facă referire la etapele de evaluare și achiziție);
2. Deși statutul juridic al Editurii Didactice și Pedagogice (EDP) - editura unică propusă de
MEN - este unul incert (după declararea ca neconstituțională a măsurii de reorganizare), MEN a încheiat cu aceasta în data de 24.05.2018 un contract prin care i se încredințează editarea tuturor manualelor școlare. Semnarea actului s-a făcut netransparent,
într-o atmosferă de secretomanie, fără a se face nici o declarație publică.
3. În încercarea de a confisca întreaga piață a autorilor de manuale școlare în favoarea EDP,
MEN a inițiat o întâlnire lipsită de transparență (autorilor nu li s-a trimis o invitație scrisă și
nici un draft de contract - deși o parte dintre ei au solicitat asta), programată pentru data de
31.05.2018, ora 10,00 la Colegiul Național „Sf. Sava”, în cadrul căreia autorii vor fi constrânși să cesioneze drepturile de autor, privându-i de posibilitatea de a se adresa unei
edituri pe care o consideră potrivită pentru a transpune în forma finală proiectul de manual
școlar. Precizăm că începând cu data de 03.06.2018 (dată la care expiră termenul de 45 zile de la decizia Curții Constituționale cu privire la statutul juridic al EDP) autorii ar avea posibilitatea să se adreseze și altor edituri în afara EDP. De aici, graba cu care MEN se pregătește să confiște piața autorilor de manuale școlare în favoarea Editurii Didactice și Pedagogice!
Menționăm că legislația în vigoare în domeniul achiziției de manuale școlare este cea după
care s-a derulat achiziția de anul trecut, formele prin care se încearcă monopolizarea pieței
neavând, cel puțin la momentul actual, un temei legal.
Vă adresăm un îndemn la responsabilitate cu privire la situația manualelor școlare la începutul anului școlar 2018 – 2019 și vă somăm să demarați de urgență o achiziție legală, bazată pe competiție deschisă între edituri, singura generatoare de calitate.
Experimentul nefericit prin care se încearcă direcționarea întregului necesar de manuale
școlare către editura unică este, din start, sortit eșecului: pe de o parte încalcă prevederile
legale, iar pe de altă parte respectiva editură, acționând pe o piață concurențială, nu a reușit
să ocupe decât o cotă de 5%!
Credem că încă se mai poate construi o soluție care să răspundă provocărilor legate de
CALITATE și LIVRARE LA TIMP, în spirit european contemporan!.
Consiliul Director UER

