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PRIM MINISTRU

Domnule pre^edinte,
A

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

PUNCTDE VEDERE

referitor la propunerea legislativa privind modificarea §i completarea Legii 
Educafiei Nafionale nr. 1/2011, inijiata de domnul deputat PMP Petru 
Movila (PLx. 272/2020)

Principaiele reglementariI.

Prin propunerea legislativa se prevede completarea art. 74 si a art. 77 

din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificdrile si completdrile 
ulterioare, cu doua noi alineate, alin, (5^), respectiv alin. (4^), avand 

urmatorul cuprins:
Art. 74 alin. (5^) - exceptie, in cazuri justificate reprezentate de 

declan§area stdrii de urgenta, stdrii de alertd, precum p de 
consecintele/efectele generate de acestea asupra sistemului de tnvdtdmdnt, 
pe termen scurt, mediu si lung, Ministerul Educatiei si Cercetdrii poate 

inlocui probele expres stipulate la alineatul (5) prin echivalarea cu mediile 
obtinute si rezultate din promovarea claselor V-VllIpentru fiecare candidat 

sau cu orice forma care sd aibd la bazd calculul mediilor rezultate din 

promovarea claselor V~VIII, pentru fiecare candidat, ori care sd aibd la 
bazd calculul mediilor obtinute la disciplinele specifice pentru care sunt 
stabilite probe conform alineatului (5), prin aplicarea unei metodologii 
elaborate la nivelulMinisterului Educatiei si Cercetdrii”.

Art. 74 alin. (4^) - ” Prin excepfie, in cazuri justificate reprezentate de 

declansarea stdrii de urgenta, stdrii de alertd, precum si de 

consecintele/efectele generate de acestea asupra sistemului de invdtdmdnt,



pe termen scurt, mediu lung, Ministerul Educatiei §i Cercetdrii poate 

inlocui probele expres stipulate la alineatul (4) prin echivalarea cu mediile 
obtinute rezultate din promovarea claselor IX~X1Ipentru fiecare candidat 
sau cu orice forma care sd aibd la bazd calculul mediilor rezultate din 

promovarea claselor JX~XII, pentru fiecare candidat, ori care sa aibd la 
bazd calculul mediilor obfinute la disciplinele specifice pentru care sunt 
stabilite probe conform alineatului (4), prin aplicarea unei metodologii 
elaborate la nivelul Ministerului Educatiei ^i Cercetdrii

Potrivit Expunerii de motive, este necesara o reglementare speciala 
derogatorie de la normele generale care stabilesc continutul examenelor 
specifice evaluarilor nationale bacalaureatului pentru anul ^colar 2019 - 

2020, in condifiile situatiei generate de evolutia pandemiei cu noul 
coronavirus.

IL Observatii
9

Referitor la solutiile legislative propuse la pct.l si pet. 2, §i anume 
completarea art. 74 §i a art. 77 din Legea educatiei nationale nr. 1/201} cu 
cate un nou alineat, alin. (5’) §i alin. (4*), apreciem ca eliminarea pentru anul 
fcolar 2019 -2020, a criteriilor cunoscute de elevi la inceputul ciclului 
gimnazial, respectiv liceal, stabilirea cu foarte scurt timp inainte de 
examene a unor criterii pentru stabilirea mediei de admitere la liceu pentru 
promovarea examenului de bacalaureat, ar putea fi interpretata ca o incalcare 
a principiului neretroactivitatii legii, consacrat de art. 15 alin. (2)^ din 

Constitutia Romdniei, republicatd.
Precizam ca media ob^inuta la probele de evaluare na^ionala de la 

sfarfitul clasei a Vlll-a are, in prezent, o pondere semnificativa in stabilirea 

mediei pentru admiterea la liceu.
Totodata, eliminarea unei metode prin care se asigura evaluarea 

obiectiva a elevilor, prin stabilirea unor subiecte unice la nivel national §i a 

unui barem unic de notare, ar putea ridica probleme §i din perspectiva 
respectarii art. 16 alin. (1)^ din Constitufia Romdniei.

De asemenea, semnalam faptui ca solutiile legislative propuse nu au in 
vedere situafia absolven|iIor de liceu din anii anteriori, care nu au promovat 
examenul de bacalaureat. Astfel, prin luarea in considerare a mediilor

’ Legea dispune numai pentru viitor. cu exceplia legii penale sau contravenjionale mai favorabile. 
^ Cetdfenii sunt egali infa(a legii a autoritafilor publice. fard privilegU ^iJara discrimindri.
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obtinute la promovarea claselor IX-XII/XIII, ar fi stopata chiar organizarea 
acestui examen, mtrucat toti acesti absolventi ar urma sa fie promovati.

Aratam ca, m vedere pregatirii pentru sustinerea Evaluarii Nationale si 
a Examenului National de Bacalaureat, Ministerul Educatiei si Cercetarii 
(MEC) a avut in vedere dezvoltarea unei strategii, care a implicat o serie de 
procese si activitati, printre care:

“ participarea elevilor la cursuri online, prin conceperea si oferirea de 
catre cadrele didactice a unor contexte educationale/de invatare prin 

intermediul diferitelor mijloace de comunicare electronica;
- Ministerul Educatiei si Cercetarii a identificat intrumente si resurse 

digitale care pot fi utilizate la invatarea de acasa, asistata de tehnologie, 
le-a centralizat in platforma DIGITAL pe site-ul www.educred.ro. In acest 
mod, cadrele didactice au posibilitatea sa selecteze instrumentele si resursele 

cele mai adecvate sau sa-si creeze propriile resurse;
- pentru pregatirea elevilor de acasa, in vederea sus|inerii examenelor 

nationale, Central National de Politic! si Evaluare in Educatie (CNPEE) a 

realizat, si va realiza in continuare, seturi de resurse de antrenament tip test. 
Acestea respecta modelul subiectului de examen §i sunt insotite de baremele 

aferente. Testele si baremele sunt accesibile in format electronic la adresa: 

https://rocnee.eu/testeantrenament/;
- asigurarea, prin parteneriat cu Televiziunea Romana (TVR) a lectiilor 

televizate destinate pregatirii elevilor pentru Evaluarea Nationala §i 
Examenul National de Bacalaureat, in special pentru cei care nu au acces la 
TIC. Tematica tuturor lectiilor difuzate se raporteaz^ la tematica inclusa in 

programele de studiu la disciplinele la care se organizeaza Evaluarea
A

Nationala si Examenul National de Bacalaureat. Incepand cu luna aprilie 

2020, lectiile realizate si difuzate de TVR au inclus, pentru toate disciplinele, 
modele de rezolvare a itemilor din cadrul seturilor de resurse de antrenament 
tip test, realizate de CNPEE.

De asemenea, in perioada 2-12 iunie, pentru elevii claselor a Vlll-a §i a 
Xll-a, in unitafile de invatamant preuniversitar, s-au organizat activitati de 

pregatire in vederea sustinerii examenelor nationale si certiflcare a 

competentelor profesionale, care presupun interactiunea ”fatd in fafd”, in 

conditii de protectie sanitara.
Potrivit prevederilor art. 34 din Ordonanta de urgentd a Guvernului 

nr. 70/2020 privind reglementarea unor mdsuri, incepand cu data de 15 
mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de rdspdndirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii

http://www.educred.ro
https://rocnee.eu/testeantrenament/


educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative^'". 
In conformitate cu dispozifiUe art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 1/2011, 
cu modificdrile §i completarile ulterioare, pentru anul §colar 2019-2020, 
probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orald in 

limba romdnd, probele de evaluare a competenfelor lingvistice de 

comunicare orald in limba maternd, pentru elevii care au urmat studiile 

liceale intr-o limbd a minoritdfilor nafionale, probele de evaluare a 
competenfelor lingvistice intr-o limbd de circulafie internafionald studiatd 
pe parcursul invdtdmdntului liceal ^i probele de evaluare a competenfelor 

digitale se echivaleazd/se recunosc conform metodologiei aprobate prin 
ordin al ministrului educafiei §i cercetdrii, in termen de 15 zile de la 
intrarea in vigoare a prezentei ordonanfe de urgentd

Menfionam ca, in prezent, pe intreg teritoriul Romaniei se aplica 

prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea §i 
combaterea efectelor pandemiei de COVJD-19'^. Astfel, in cadrul Cap. II 

''^Mdsuri sectoriale’\ Secjiunea a 5-a ''Domeniul educafie §i cercetare”, 
la art. 38 - 42 sunt stipulate un ansamblu de masuri pentru desfa§urarea 

activitatilor in unita^ile instituliile de invatamant din Romania, in conditii 
de maxima protecfie sanitara, in contextual epidemiologic actual.

Astfel, pana in prezent, au fost elaborate urmatoarele reglementari:
- Ordinal nr. 4.266/840 /2020 al ministrului educafiei §i cercetdrii §i al 

ministrului sdndtdfii pentru punerea in aplicare a mdsurilor privind sistemul 
de invdfdmdnt in contextul instituirii starii de alertd pe teritoriul Romaniei^-

- Ordinal nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor mdsuri de 
prevenire p combatere a imbolndvirilor cu 

unitdfile/institufiile de invdfdmdnt, institufiile publice p toate structurile 

aflate in subordonarea sau coordonarea Ministerului Educafiei p 
Cercetdrii^.

Cu privire la organizarea si desfa^urarea Evaluarii Nafionale §i a 

Examenului Nafional de Bacalaureat, precizam faptul ca prin Ordinal 
ministrului Educafiei p Cercetdrii nr. 4.115/10.04.2020 au fost aprobate 

programele pentru evaluarea nafionala a absolvenfilor clasei a Vlll-a §i 
pentru problele scrise ale examenului de bacalaureat, in anul §colar 2019 - 
2020. Acesta include programele revizuite pentru evauarile menfionate, fara

SARS-CoV-2 in

^ Publicald in Monitorul Oficial al RomSnici nr. 394/14 mai 2020 
* Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 396/15 mai 2020
5 Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 417/19 mai 2020
6 Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 417/19 mai 2020
’ privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nalionald a absolvenfilor clasei a Vlll-a pentru probele .icrise ale 
examenului naftonal de Bacalaureat. in anul fcolar 2019 - 2020



continuturile aferente semestrului al Il-lea al anului scolar in curs. 
De asemenea, a fost elaborat Ordinul nr.4.248 din 13 mat 2020 pentru 
modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale, 
interimar, nr. 4.916/2019privind organizarea si desjdsurarea evaludrii

o

nationale pentru absolvenfii clasei a.VIll-a in. anul scolar 2019-2020 , 
Ordinul nr. 4307/2020 pentru modificarea fi completarea Ordinului 
ministrului educafiei nationale nr. 4.950/2019 privind organizarea fi 

desjdsurarea examenului de bacalaureat national - 2020, cu modificdrile fi 
completdrile ulterioare^, precum si Ordinul 
al ministrului educatiei fi cercetdrii pentru modificarea §i completarea 

Ordinului ministrului educatiei nationale, interimar nr. 4.948/2019 privind 
organizarea §i desjd§urarea admiterii in invdtdmdntul liceal de stat pentru 
anul §colar 2020-202

nr.4.317/2020

III. Punctul de vedere al Guvernului

Guvernul nu susfine adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stima,

Domnului deputat Ion-Marcel CIOLACU 

Pre§edintele Camerei Deputatilor

“ Publicat in Monitorul Oficial al Romdniei nr. 399/15 mai 2020 
9 Publicat in Monitorul Oficial al Romdniei nr. 438/25 mai 2020 

Publicat in Monitorul Oficial al Romdniei nr. 442/26 mai 2020
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