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PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativa pentru modificarea §i completarea 

Legii 1/2011 a educatiei nationale (plx255/13.05.2020)

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, si art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i func^ionare, Consiliul Economic si Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea §i completarea Legii 1/2011 a 

educa}iei nationale (plx255/l3.05.2020).

in temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare, in sedinta din data de 21.05.2020, 

desfasurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hotararea Plenului nr. 52/14.05.2020, pMle reprezentate in Plenul Consiliului Economic si 

Social si-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:

> reprezentantii asociatiilor §i fundatiilor neguvemamentale ale societa^ii civile si 3 

reprezentanti ai partii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILA a 

proiectului de act normativ;

> 1 reprezentant al partii patronale a votat pentru avizarea FAVORABILA a 

proiectului de act normativ, cu puncte de vedere;
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> reprezentantii partii sindicale si 2 reprezentanti ai pMii patronale au votat pentru 

avizarea NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea

motivare:
- ’’planurile-cadru nu au legatura cu strategia privind invatarea on-line. Strategia la care se face 

referire nu poate fi transpusa in planurile-cadru;

- pot fi modificate planurile-cadru in perioada urmatoare, dar aceste noi planuri-cadru nu se pot 

aplica incep^d cu anul scolar 2020-2021. Acestea ar putea fi aplicate in anul scolar 2021- 

2022;

- institutiile de invat^^t superior nu pot avea atributii de a aproba metodologii pentru 

participarea elevilor din invat^antul preuniversitar la activitafi de invatare si predare in 

“modul” on-line. Din text nu reiese clar la ce se refera initiatorul c^d foloseste termenul de 

“modul”: la modul, ca si componenta a planurilor cadru sau ca sistem de lucru”;

- "modificarile propuse sunt deja vizate in proiectul CRED (Curriculum relevant, educatie 

deschisa pentru toti) care §i-a propus si a realizat deja documente relevante pentru politica 

educationala si pentru constmctia curriculara, ghiduri metodologice pentru diversele discipline, 

Resurse Educationale Deschise (RED) in format digital pentru sprijinirea aplicarii la clasa a 

noilor programe scolare si de asemenea platforme educationale”.
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