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ir- ...INTRARE
AVIZ lESiR

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea completarea 

Legii educatiei nationale 1/2011 (plxl58/19.04.2021)

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

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si 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 §i completarea Legii 

educafei nafonale 1/2011 (plxl58/19.04.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si complet^ile ulterioare, in 

§edinta din data de 28.04.2021, desfasurata online, conform prevederilor HotMrii Plenului 

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

urmatoarea motivare:

• art. 63 din Legea educatiei nationale nr.l/20il, cu modificarile si completarile 

ulterioare, face referire la reteaua §coIara pe cicluri de invat^^t §i reglementeaza 

num&rul de elevi pe formatiuni de studiu in functie de fiecare nivel de invatamant;

• expunerea de motive a initiativei legislative prezinta, in paralel, numarul de zile de 

scoala din statele europene, aferente fiecarui ciclu de invatamant. Conform acestei 

centralizari, Romania se afla in top 3 tari cu cele mai putine zile de scoala din Europa. 

Intentia legiuitorului, exprimata in expunerea de motive, este de a „oferi posibilitatea

mailto:ces@ces.ro
http://www.ces.ro


elevilor din §colile cu rezultate slabe sau elevilor din mediile dezavantajate de a reduce 

decalajele nefiind prezentate, insa, modalitatile prin care aceste decalaje vor fi 

recuperate;

• un studiu realizat in anul 2015 arata faptul ca paralele realizate la nivel global intre 

timpul pe care elevii il petrec la §coala si performanta lor academica nu scot la iveala o 

relatie cauza-efect foarte clara. Alti factor!, precum calitate actului educational, 

marimea efectivelor de elevi, implicarea parintilor etc. joaca roluri cheie, mult mai 

relevante decat timpul pe care elevii il petrec la §coala;

• fara modificari structurale la nivelul sistemului educational, in ceea ce prive§te 

arhitectura curriculara, modul in care se realizeaza evaluarea elevilor §i scopul acesteia, 

formarea cadrelor didactice, num^l de zile pe care elevii il petrec la scoala nu va avea 

un impact semnificativ asupra calitatii actului educational;

• conform art.94 alin.(2) privind exercitarea atributiilor de catre Ministerul Educatiei, la 

lit. r) se precizeaza ca acesta „stabileste structura anului scolar”. Este de mentionat ca 

structura anului scolar se stabileste in urma consultarilor cu partenerii de dialog social, 

se avizeaza in Comisia de Dialog Social si se pune in aplicare prin ordin al ministrului 

rducatiei, deci nu poate fi reglementat printr-o lege organica;

• ar fi complet gresit ca numarul de zile dintr-un an pe care elevii sa-1 petreaca la scoala 

sa fie rigidizat in textul Legii Educatiei Nationale. Acest numar de zile trebuie stabilit 
de Ministerul Educatiei, deoarece acesta trebuie corelat cu planurile cadru §i cu 

programele scolare. Esential pentru elevi este nu numarul de zile petrecut la scoala, ci 
ceea ce fac elevii in acest timp;

• daca se analizeaza numarul de ore pe an pe care elevii din Romania le stau la scoala, 

pentru parcurgerea materiel de la disciplinele pe care le studiaza, se va constata ca 

acestia petrec mai mult timp la scoala comparativ cu elevii din alte t^i unde sunt mai 

multe zile de scoala decat in tara noastra;

• propunerea legislativa nu contine prevederi care sa vizeze reducerea numarului de 

materii studiate, stabilirea unui numar minim de zile de scoiarizare pentru fiecare nivel 

de studiu neconducand la o mai buna pregatire a elevilor;

• Legea educatiei nationale nr. 1/2011 trebuie refacuta in totalitate, finand cont de faptul

ca num^i articolelor modificate in timp a depa§it mai mult de jumatate din numarul 

total de articole'ale legii. ‘ *
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