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lESIRE ....PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativa pentru modificarea completarea 

Legii educafiei nafionale nr.1/2011 (plx400/29.06.2020)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i fimctionarea 

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

lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Economic si Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea completarea Legii educafiei 

naponale nr.1/2011 (plx400/29.06.2020).

In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

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

alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare, in sedinta din data de 9.07.2020, 

desfasurata online, conform prevederilor Hot^arii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

HotMrea Plenului nr.52/14.05.2020, partile reprezentate in Plenul Consiliului Economic si 

Social si-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:

> 8 reprezentanti ai partii sindicale si reprezentantii asociafiilor §i fundaliilor 

neguvemamentale ale societafii civile au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului 
de act normativ;

> 1 reprezentant al partii sindicale a votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act 

normativ, cu urmMoarele observatii:

• propunerea legislativa este insuficient fundamentata, avand in vedere impactul 

financiar si modificarile de structura ale sistemului de invatamant;
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• initiativa legislative modifica Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificerile si 

completprile ulterioare, intr-o proportie covarsitoare, caz in care se impune o ampla 

dezbatere la nivel national cu toate partile implicate;

• se propune introducerea bacalaureatului diferentiat pentru invatamantul profesional si 

tehnic, dar modificarile propuse sunt conflize si nu ating scopul declarat al initiatorului;

• se face referire la Agentia privind Invatamantul Dual, insa aceasta a fost desfiintata si 

preluata de Ministerul Educatiei;

• in ceea ce prive§te extinderea formei de invalamant dual §i la nivel universitar, 

propunerea este binevenita §i poate avea efecte benefice asupra studenlilor care opteaza 

pentru aceasta formula, in schimb, propunerea care se refera la bacalaureatul diferenfiat 

nu este sustenabila, este dificil de aplicat §i poate genera situafii discriminatorii pentru 

anumite categorii de elevi. De asemenea, propunerea poate bulversa sistemul de 

recunoa§tere a diplomelor. In plus, faptul ca se acorda, pentru unele categorii de elevi, 

posibilitatea de a promova mai u§or bacalaureatul nu reprezinta decat o formalitate, nu 

ar spori sansele de angajare ale celor care l-ar promova, iar, in practica, acei elevi nu 

sunt ajutafi sa dobandeasca un nivel mai ridicat de cuno§tin|e, ceea ce se va repercuta in 

mod negativ §i asupra performanfelor ulterioare la locul de munca sau la facultate. In 

plus, nu se prezinta modul in care se va aplica, concret, acest demers legislativ;

• solutiile propuse nu se pot aplica, unele prevederi creeaza discriminare, altele au nevoie 

de proiecte-pilot pentru a verifica impactul. Bacalaureatul este deja diferentiat. 
Modificarile asupra art. 63 nu au legatura cu justificarea proiectului. Problema consta in 

procentul de locuri in liceele teoretice aprobat in fiecare an. Cate locuri la licee 

teoretice sunt necesare la numarul de locuitori dintr-un judet? 10%, 20%, 60%. Sa 

spunem ca judetul X nu are nevoie de un numar mai mare de 10% de locuri bugetate la 

licee teoretice, deoarece judetul X, chiar daca si-ar propune sa dezvolte in urmatorii 4-7 

ani o facilitate de cercetare intr-un domeniu, tot nu ar avea nevoie de mai mult de 10% 

din elevii pregatiti doar in teorie. Inseamna ca §i numarul de cadre didactice care stiu sa 

predea doar teorie trebuie sa fie la 10%, ceilalti trebuie sa stie practica. Studentii 

facultatilor din Romania nu sunt pregatiti sa predea aplicatiile practice ale materiilor 

abstracte. Ordinea in aceasta reforraa este sa te asiguri ca, indiferent ce scrie in 

curriculum, un elev, dupa ce termina §coala, isi gaseste un loc de munca din care sa 

traiasca si sa nu ajunga beneficiarul serviciilor sociale.

> reprezentantii partii patronale si 6 reprezentanti ai p^ii sindicale au votat pentru avizarea 

NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea motivare:

• propunerea legislative este insuficient fundamentata, avand in vedere impactul 

fmanciar §i modificarile de structure ale sistemului de invetemant;
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• initiativa legislative modifica Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 

completprile ulterioare, intr-o proportie covarsitoare, caz in care se impune o ampla 

dezbatere la nivel national cu toate partile implicate;

• se propune introducerea bacalaureatului diferentiat pentru invatamantul profesional si 

tehnic, dar modificarile propuse sunt confuze si nu ating scopul declarat al initiatorului;

• se face referire la Agentia privind Invatamantul Dual, insa aceasta a fost desfiin|ata si 

preluata de Ministerul Educatiei;

• in ceea ce prive§te extinderea formei de invalamant dual §i la nivel universitar, 

propunerea este binevenita §i poate avea efecte benefice asupra studenlilor care opteaza 

pentru aceasta formula. In schimb, propunerea care se refera la bacalaureatul diferentiat 

nu este sustenabila, este dificil de aplicat §i poate genera situa^ii discriminatorii pentru 

anumite categorii de elevi. De asemenea, propunerea poate bulversa sistemul de 

recunoa§tere a diplomelor. in plus, ,faptul ca se acorda, pentru unele categorii de elevi, 

posibilitatea de a promova mai u§or bacalaureatul nu reprezinta decat o formalitate, nu 

ar spori sansele de angajare ale celor care 1-ar promova, iar, in practica, acei elevi nu 

sunt ajuta^i sa dobandeasca un nivel mai ridicat de cuno§tin|e, ceea ce se va repercuta in 

mod negativ §i asupra performantelor ulterioare la locul de munca sau la facultate. In 

plus, nu se prezinta modul in care se va aplica, concret, acest demers legislativ;

• solutiile propuse nu se pot aplica, unele prevederi creeaza discriminare, altele au nevoie 

de proiecte-pilot pentru a verifica impactul. Bacalaureatul este deja diferentiat. 

Modific^le asupra art. 63 nu au legatura cu justificarea proiectului. Problema consta in 

procentul de locuri in liceele teoretice aprobat in fiecare an. Cate locuri la licee teoretice 

sunt necesare la numarul de locuitori dintr-un judet? 10%, 20%, 60%. Sa spunem ca 

judetul X nu are nevoie de un numar mai mare de 10% de locuri bugetate la licee 

teoretice, deoarece judetul X, chiar daca si-ar propune sa dezvolte in urmatorii 4-7 ani o 

facilitate de cercetare intr-un domeniu, tot nu ar avea nevoie de mai mult de 10% din 

elevii pregatiti doar in teorie. Inseamna ca si numarul de cadre didactice care stiu sa 

predea doar teorie trebuie sa fie la 10%, ceilalti trebuie sa stie practica. Studentii 

facultatilor din Romania nu sunt pregatiti sa predea aplicatiile practice ale materiilor 

abstracte. Ordinea in aceasta reforma este sa te asiguri ca, indiferent ce scrie in 

curriculum, un elev, dupa ce termina scoala, i§i gaseste un loc de munca din care sa 

traiasca si sa nu ajunga beneficiarul serviciilor sociale.
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