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AVIZ lESIR

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea 

Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.75/2005 privind asigurarea 

calitatii educatiei (bl42/14.04.2021)

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

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

11 lit. a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic si Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea Ordonantei de 

urgenta a Guvemului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei (0142/14.04.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in 

sedinta din data de 5.05.2021, desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

urmatoarea motivare:

• locurile dedicate studentilor in Consiliul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in
A

Invatamantul Superior (ARACIS) nu se acorda in fiinctie de cate federatii studente§ti 

exists in Romania, pentru ca acest numar este unul dinamic, iar federatiile studente§ti 

au diverse profiluri, structuri sau scopuri, nu toate isi propun reprezentarea 

studentilor, nu toate au reprezentativitate in toate domeniile de studii universitare, 

unele au o activitate de ni§a, doar in anumite domenii, iar organizatiile lor membre 

sunt parte §i din alte federatii generaliste etc. Niciodata locurile alocate studentilor in
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Consiliul ARACIS nu au fost alocate unei/ unor anume federatii studente§ti. Anual, in 

luna septembrie, are loc procesul de selectie §i sunt alesi studentii care vor fi membri 

in acest consiliu, pentru urmatorul an universitar, in care conteaza in primul rand 

experienta candidatilor in domeniul asigurarii calitatii invatamantului superior;

• nu este oportun ca determinarea locurilor alocate studentilor in Consiliul ARACIS sa 

fie stabilita dupa un numar aleatoriu de organizatii studente§ti selectate arbitrar. in 

momentul de fata, orice federatie nationals studenteasca poate propune student! la 

concursul de selectie. in caz contrar, ar trebui ca ori de cate ori mai apare o federatie 

studenteasca sa creasca numarul studentilor in diverse structuri, fara sa conteze 

reprezentativitatea acestora, activitatea lor, experienta membrilor in domeniu, 

suprapunerea activitatilor intre ele sau cu scopul acestora;

• dintre cele 3 organizatii mentionate in expunerea de motive, despre care se spune ca 

ar trebui sa „primeasca” un loc suplimentar in Consiliul ARACIS, una nu activeaza in 

legatura cu studentii din Romania (doar studentii universitatilor din Romania pot fi 

experti evaluatori ai ARACIS sau membri in Consiliul ARACIS), iar alta este o 

federatie de nisa stabilita pur subiectiv, cata vreme exista numeroase alte federatii de 

ni§a pe diferite sectoare, care ar necesita acela§i tratament;

• in conformitate cu principiile europene in domeniul asigurarii calitatii invatamantului 

superior (Standardele §i liniile directoare pentru Asigurarea Calitatii in Spatiul
A

European al Invatamantului Superior (ESG), adoptate la Conferinta Ministeriala a 

Procesului Bologna din anul 2015 de catre ministrii educatiei din statele membre in 

Spatiul European al Invatamantului Superior - EHEA), agentiile de asigurare a 

calitatii invatamantului superior sunt structuri independente. ARACIS nu a fost 

consultat in elaborarea acestei propuneri legislative si si-a exprimat deja public 

punctul de vedere pe acest subiect, nesustinand aceasta initiativa;

• masurile propuse sunt de natura a crea o discrepanta in ceea ce priveste implicarea 

celorlalti stakeholderi in activitatea ARACIS;

• situatia „daunatoare pentru invatamantul superior romanesc” mentionata in expunerea 

de motive nu este sustinuta de o justificare pertinenta.

Presedinte, 
Bogdan SIMION
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referitor la propunerea legislativa pentru modificarea 

Ordonanfei de urgenfa a Guvemului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii
educatiei (plxl30/22.03.2021)
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in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nur. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i 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 Ordonan(ei de urgenfa 

a Guvemului nr. 75/2005 privind asigurarea calitdfii educafei (plxl20/22.03.2021).

CONSILIUL ECONOMIC §I SOCIAL

In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si funcdonarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in 

§edinta din data de 7.04.2021, desfasurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu urmatoarea 

motivare:

• locurile dedicate-studentilor-in-Consiliul Agentiei-Romane-de Asigurare a Calitatii in 

Invatamantul Superior (ARACIS) nu se acorda in functie de cate federatii studente§ti 

exists in Romania, pentru ca acest numar este unul dinamic, iar federaliile studentesti 

au diverse profiluri, structuri sau scopuri, nu toate i§i propun reprezentarea studentilor, 

nu toate au reprezentativitate in toate domeniile de studii universitare, unele au o 

activitate de ni§a, doar in anumite domenii, iar organizatiile lor membre sunt parte §1
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din alte federatii generaliste etc. Niciodata locurile alocate studentilor in Consiliul 

ARACIS nu au fost alocate unei/unor anume federatii studentesti. Anual, in luna 

septembrie, are loc procesul de selectie §i sunt ale§i studentii care vor fi membri in 

Consiliul ARACIS pentru urmatorul an universitar, unde conteaza in primul rand 

experienta candidatilor in domeniul asigurarii calitatii invatamantului superior;

• astfel, nu este oportun ca determinarea locurilor alocate studentilor in Consiliul 

ARACIS sa fie stabilita dupa un numar aleatoriu de organizatii studentesti selectate 

arbitrar. La momentul de fata, orice federatie nationals studenteasca poate propune 

student! la concursul de selectie. in caz contrar, ar trebui ca, ori de cate ori mai apare o 

federatie studenteasca, sa creasca numarul studentilor in diverse structuri, fara sa 

conteze reprezentativitatea acestora, activitatea lor, experienta membrilor in domeniu, 

suprapunerea activitatilor intre ele sau cu scopul acestora;

• dintre cele 3 organizatii mentionate in expunerea de motive a propunerii legsialtive, 

despre care se spune ca ar trebui sa „primeasca” un loc suplimentar in Consiliul 

ARACIS, una nu activeaza in legatura cu studentii din Romania (doar studentii 

universitatilor din Romania pot fi expert! evaluator! ai ARACIS sau membri in 

Consiliul ARACIS), iar alta este o federatie de ni§a stabilita pur subiectiv, cata vreme 

exists numeroase alte federatii de ni^S pe diferite sectoare, care ar necesita acelasi 
tratament;

• conform principiilor europene in domeniul asigurSrii calitStii invStSmantului superior 

(Standardele si liniile directoare pentru Asigurarea CalitStii inSpatiul European al 
invStSmantului Superior (ESG), adoptate la Conferinfa MinisterialS a Procesului 

Bologna din anul 2015 de cStre ministrii educatiei din statele membre in Spatiul 

European al invStSmantului Superior - EHEA), agentiile de asigurare a calitStii 

invStSmantului superior sunt structuri independente. ARACIS nu a fost consultat in 

elaborarea acestui protect de act normativ si §i-a exprimat deja public punctul de vedere 

pe acest subiect, nesustinand aceastS initiativS.

• initiativa legislativS ar crea o discrepantS in ceea ce priveste implicarea celorlalti 

stakeholder! in activitatea ARACIS;

• a§adar, situatia „dSunStoare pentru invStSmantul superior romanesc” mentionatS in 

expunerea de motive a initiative! legislative nu se justifies, in realitate.

Pre^edinte,

Bogdan


