
Expunere de motive

Propunerea legislative prevede masuri importante in domeniul educatiei, aduce 
modificari esentiale asupra unor articole din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Aceasta a fost 
elaborate pe baza propunerilor venite din partea cadrelor didactice si organizatiilor profesionale 
ale acestora.

O prevedere importanta a propunerii legislative este cea care vizeaze scederea numerului 
maxim de elevi intr-o clase. Astfel, de exemplu, in invatemantul primar o clase va cuprinde nu 
mai mult de 22 de elevi, fate de 25 potrivit legii in vigoare. Totodata, in invetemantul gimnazial 
si in invetemantul liceal o clase nu va avea mai mult de 26 de elevi, fa^ de 30 cati sunt in 
prezent. In situatii exceptionale, cu aprobarea consiliului de administrate al inspectoratului 
§colar, pe baza unei justificeri din partea consiliului de administrate al unitatii de invetemant, 
formatiunile de prescolari sau de elevi pot functiona peste efectivul maxim, cu cel mult 2 
prescolari/elevi, dupe caz.

Proiectul legislativ acorde profesorilor o libertate mai mare, pentru ca acestia sa poate 
preda materia de studiu conform abilitetilor elevilor. Legea nr.221/18.11.2019 prevede scaderea 
numerului de ore incepand cu anul scolar 2020/2021. Aplicarea acestei prevederi, dar mentinerea 
programei scolare incarcate nu solutioneaze problema suprasolicitarii copiilor. Din acest motiv, 
am introdus un element nou si anume principiul adaptabilitatii curriculumului national si 
programei scolare, ceea ce presupune diminuarea suprasolicitarii elevilor prin readaptarea 
curriculei si programei scolare la necesitatile reale ale copiilor. Totodate am dorit se sporim 
libertatea de decizie a cadrului didactic si am propus ca programa scolare se acopere doar 65% 
din orele de predare §i evaluare. Restul de 35 la sute din timp poate fi folosit pentru coeziunea §i 
aprofundarea materiel in functie de performanta fiecerei clase. Actualul act legislativ ar oferi 
cadrul normal pentru a transfera o parte din normele care nu vor mai putea sa fie acoperite cetre 
pregatirea remediate, absolut necesara, dupe cum observem si prin rezultatele slabe pe care le 
inregistrem atat la evaluarea nationale, cat si la examenul de bacalaureat.

Referitor la educatia tmpurie, conform Centrului European de Strategie Politica, in 
majoritatea terilor din Uniunea Europeana nici calitatea, nici numeral locurilor nu corespund 
astepterilor. In prezent, in Uniunea Europeand existe peste 32 de milioane de copii sub varsta de 
scolarizare obligatorie, insa numai aproximativ 15 milioane dintre acestia beneficiaze de educate 
§i ingrijire a copiilor prescolari. Desi decizia de a recurge sau nu la aceste servicii momentan le 
revine perintilor, cererea de locuri la nivel national §i european este mai mare decat oferta.

Primii sase ani de viate a copilului sunt cei mai important pentru dezvoltarea 
competentelor si a dispozitiilor de invatare de baza, ani care influenteaza in mod decisiv 
perspectivele de educate §i de angajare de mai tarziu, precum si realizarile si satisfactiile din 
cursul vietii, in general. Potrivit Pilonului european al drepturilor sociale, copiii ar trebui sa aiba 
dreptul la servicii de educate si ingrijire inca din etapa anteprescolara accesibile din punct de 
vedere financiar si de buna calitate.* In plus, copiii din mediile defavorizate ar trebui sa aiba 
dreptul la masuri specifice, menite sa favorizeze egalitatea de sanse.

' Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind sisteme de Tnalta calitate de educate §i ingrijire a 
copiilor pre§colari, COM(2018)271, Comisia Europeana



Modificarile aduse ofera solutii pentru parintii care urmeaza sa se mtoarca la munca dupa 
concediul de doi ani pentru cresterea copilului. Intrucat aplicarea prevederilor unei legi initiate 
anterior tot de UDMR privind regimul de fmantare a creselor, a fost prorogate, exista multe 
administratii locale care nu dispun de resurse proprii necesare finantarii creselor. Daca noua lege 
adoptata intra in vigoare, parintii care trebuie sa se mtoarca la munca dupa expirarea celor doi 
ani de concediu de crestere a copilului isi vor putea inscrie copiii la gradinita, chiar si de la varsta 
de doi ani.

Disponibilitatea si accesibilitatea din toate punctele de vedere, inclusiv fmanciar, a 
structurilor de inalta calitate de mgrijire a copiilor reprezinta, de asemenea, factori-cheie, care le 
permit parintilor, in special in cazul femeilor, sa participe la piata fortei de munca. Propunerea 
legislative ofera ca noutate, sansa ca in cadrul gradinitelor cu program saptamanal, in situatii 
deosebite si de urgenta ale parintilor/reprezentantilor legali, serviciile sa fie fumizate si pe 
timpul noptii.

Conform propunerii legislative in cadrul gradinitelor cu program saptamanal, normativul 
per prescolar va fi calculat in asa fel incat sa asigure acoperirea cheltuielilor serviciilor 
educationale si de supraveghere. Totodata, reglementarile privind functionarea gradinitelor au 
fost modificate pentru a include posibilitatea de angajare a personalului auxiliar cu calificarea de 
bona si a asistentului educational.

O alta propunere de modificare permite acordarea cupoanelor pentru educatie timpurie, 
cupoanele sociale si de catre autoritatile publice locale, ca §i ajutor, pentru a folosi la achitarea 
contributiei lunare de intretinere datorata de parinti, respectiv reprezentatii legali ai copilului atat 
in cadrul sistemului public cat si cel privat. In momentul de fata unitatile administrativ- 
teritoriale, care ar avea fonduri suficiente si intentia de a sprijini aceasta cauza, sunt nevoite sa 
respinga sute de cereri in lipsa unei reglementari in acest sens. Acele cupoane pentru educatie 
timpurie, cupoane sociale, primite de familiile defavorizate pentru procurarea celor necesare la 
inscrierea in educatia timpurie - hrana, imbracaminte, rechizite - sa poata fi acordate si de 
administratia publica locala.

Propunerea legislative legifereaza regimul creselor §i al gradinitelor si prevede extinderea 
programelor ”Masa calda la scoala” si ”Scoala dupa scoala”, pana in anul 2030, in toate scolile 
din tara. In ceea ce priveste programul ’’^coala dupa scoala” propunerea legislative ofere 
posibilitatea ca si parintii sa aiba dreptul la initiative in aceasta privinta, acestia vor putea infiinta 
asociatii, care se deruleze programele. Totodata, profesorii care provin de la o alta ?coala vor 
putea preda prin cadrul programului „$coaIa dupa scoala” de la o alta unitate de invetemant.

Ministerul Educatiei §i Cercetarii are obligatia sa acorde autorizatie si se aloce bugetul 
necesar fiecerei scoli pentru a acorda elevilor masa calde la scoala, cu conditia ca aceste united 
de invatamant sa dispuna de infrastructura necesara (cantine, sale de mese) derularii 
programului. In scolile in care nu se poate acorda o mase calde elevilor, copiii vor primi pachete 
de alimente. Bugetul per elev al acestui program nu poate fi mai mic de 7 lei, fondurile vor fi 
virate de la ministerul vizat catre unitatile administratiei publice locale, iar acestea din urma, in 
cazul in care dispun de fondurile necesare, la decizia Consiliului Local, pot completa acest buget.

In sensul prezentei propuneri legislative, va exista posibilitatea ca in fiecare unitate de 
invatamant sa isi desfasoare activitatea un psiholog scolar care sa aiba in evidenta pana la 500 de 
elevi sau de 300 de prescolari.

Totodata, proiectul ar garanta elevilor accesul gratuit la muzee, la concerte, la spectacole 
de teatru, de opera, de film si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutii 
publice. Coeziunea sociala trebuie sa fie sustinuta si sumele sa nu fie un obstacol in a aduce 
copilul la teatru. Intr-un ora§ mare, teatrul este la colt, dar pentru o §coala comunala daca vrea un 
parinte sa duca copilul la teatru atunci deja transportul este un cost pe care cei din mediul urban



nu il simt trebuie sa mcerci sa inchizi anumite dezechilibre in societate. Prin aceasta 
modificare am promova si am sustine accesul copiilor la manifestari culturale.

In acest sens am elaborat propunerea legislative pentru modificarea si completarea Legii 
educatiei nationale nr. 1/2011, pe care o supunem spre aprobare in procedure de urgente, avand 
in vedere faptul ce toate aceste aspecte vizeaze interesul invatemantului si constituie 
reglementeri care ar trebui implementate cat mai curand.
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