
PRIM MINISTRU

Domnule pre§edinte,

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitulie, 
Guvemul Romaniei formuleaza urmatorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 76 din Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011, iniliata de doamna deputat PNL Raluca 

Turcan si un grup de parlamentari PNL (Plx. 296/2019).

Principalele reglementari1.

Inijiativa legislativa are ca obiect de reglementare completarea art. 76 

din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificdrile §i completdrile 

ulterioare, cu patru noi alineate, alin. (4^) - (4"^), in sensul instituirii in 

sarcina Ministerului Educatiei Nationale a obligatiei de a realiza 

demersurile pentru cresterea numarului de consilieri scolari, mediatori 

scolari §i profesori de sprijin la nivelul unitatilor scolare §i a judetelor in 

care rata de neparticipare la examenele finale de clasa a Vlll-a si a XII- 

a/XIII-a depaseste 25% din totalul elevilor inscrisi la inceputul anului.
De asemenea, se propune ca, in vederea evitarii esecului elevilor la 

examenele de final de ciclu secundar inferior si secundar superior, la nivelul



unitatilor scolare si a judetelor in care rata de neparticipare la examenele 

finale de clasa a Vlll-a si a Xll-a/XIII-a depaseste 25% din totalul elevilor 

inscrisi la inceputul anului, Ministerul Educatiei Nationale sa asigure 

resursele necesare organizarii Programului "^coala dupa scoald" - pachetul 

de remediere si sprijin la invatare pentru elevii din ultimii doi ani terminali 

(clasa a Vll-a si a Vlll-a, respectiv a IX-a si a Xll-a/XIII-a).

II. Observafii

1. Ministerul Educatiei Nationale deruleaza un proiect in valoare de 

200 milioane euro, intitulat Proiectul privind invdfdmdntul secundar, 
fmantat de Banca Intema(ionala pentru Reconstructie Dezvoltare, ratificat 

prin Legea nr.234/2015 pentru ratificarea Acordului de imprumut 

(Proiectul privind mvdtdmdntul secundar) dintre Romdnia §i Banca 

Internafionald pentru Reconstrucfie §i Dezvoltare, semnat la Washington la 

17 aprilie 2015, destinat imbunatajirii tranzi(iei de la invatamantul secundar 

superior catre invatamantul terjiar §i cre§terea gradului de mentinere in 

primul an de invatamant ter^iar in institutiile de invatamant.
Potrivitprevederilor Anexei 1 laLegea nr.234/2015, proioctal sprijina 

programul national educational §i consta in interventii la nivelul §colilor, 
pentru dezvoltarea ofertei de interventii la nivelul liceelor publice §i la 

nivelul sistemului pentru a reduce factorii de natura educationala §i 
personala care impiedica elevii din Romania sa faca tranzitia din 

invatamantul secundar superior catre invatamantul tertiar.
Interventiile la nivelul §colilor constau in asigurarea de granturi, 

costuri operationale suplimentare ^i asistenta tehnica pentru liceele cu 

performanta scazuta, dupa cum sunt definite in Manualul operational al 
Proiectului, in scopul sustinerii tranzitiei elevilor din invatamantul secundar 

superior catre invatamantul tertiar §i dezvoltarea unui mecanism de 

asigurare a calitatii pentru respectivele granturi, incluzand, printre altele, ore 

de remediere, tutoriat, consiliere, meditatii, mediere cu comunitatea roma, 
activitati adaptate explicit, dar nu exclusiv, specificului elevilor din 

grupurile dezavantajate (cu un accent deosebit pe elevii romi), precum §i de 

dezvoltare personala.



2. Avand in vedere ca aplicarea prevederilor ini^iativei legislative 

genereaza un impact suplimentar asupra cheltuielilor bugetului general 

consolidat, precizam ca, potrivit prevederilor alin.(l) al art. 15 din Legea 

responsabilitdtii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicatd, cu modificdrile si 

completdrile ulterioare, in cazul propunerilor de introducere a unor 

initiative legislative a caror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, 
acestea trebuie sa fie insotite de fisa fmanciara prevazuta la art. 15 din Legea 

nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificdrile si completdrile 

ulterioare, de ipotezele si metodologia de calcul utilizata, precum si de 

precizarea surselor de acoperire a majorarii cheltuielilor bugetare.

III. Punctul de vedere ai Guvernului

Avand in vedere obiectul de reglementare, Guvernul nu susfine 

adoptarea acestei initiative legislative.

Cu st ma,

VioiCda

Domnului deputat Ion-Marcel CIOLACU 

Pre§edintele Camerei Deputa^ilor
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