
A CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL
Str. Dimiti-ie D. Gerota nr. 7-9, sector 2, Buciire§ti, cod postal: 020027 
Telefoane: 021.310.23.56, 021.316.31.34 

021.310.23.57, 021.316.31.33
E-mail; ces@ces.ro

CES Fax; 021.316.31.31
^ROMANIAJ^

Cod fiscal: 10464660 www.ces.ro

Membru fondator al Asociatiei Internationale a Consiliilor Economice si Sociale si Institutiilor Similare (AICESIS) 
Membru al Uniunii Consiliilor Economice si Sociale ^i Institutiilor Similare Francofone (UCESIF)

,,Consiliul Economic si Social este organ consultativ al Parlamentului si al Guvemului in domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organica de infiinfare, organizare §i functionare.” (Art. 141 din Constitutia Romdniei revizuita)

CONSIfJUL ECG«0iiC Si SOCIAL 
INTRARE

LuR<gfa^. 20^...
AVIZ iE3,Re

Zi-a

referitor la propunerea legislativa pentru modiHcarea §;i completarea 

art.65 alin.(6^) §i articolul 68 alin e) din Legea educatiei nationale nr.1/2011

(plxll9/10.03.2021)

A

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si 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 §i completarea art. 65 

alin.(6^) §i articolul 68 alin e) din Legea educa}iei nafionale nr.1/2011 (plxl 19/10.03.2021).
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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 completarile ulterioare, in 

sedinta din data de 16.03.2021, desfeurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

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

urmatoarea motivare:

• modificarile legislative propuse nu sunt oportune, intrucat ’’competenta de mediu”, 

asa cum este propusa pentru modificare este deja introdusa in cele 8 competente 

cheie. Ea se regaseste, foarte clar exprimata, in descriptivul fiecarei competente- 

cheie, atat la „Competentele in tehnologie si inginerie”, care implied intelegerea 

schimbarilor provocate de activitatea umana si a responsabilitatii pe care trebuie sa si- 

o asume fiecare cetatean, cat si la „Competenta civica”, care se refera la actiunea in 

calitate de cetatean responsabil §i la participarea activa la viata civica si sociala, pe
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baza intelegerii conceptelor si structurilor sociale, economice, juridice si politice, 

precum si a dezvoltarii globale si durabile. Mai mult decat atat, exista ’’Competenta 

de dezvoltare personala, sociala si de a invata sa inveti”, care presupune reflectarea 

asupra propriei persoane si pregatirea pentru a face fata incertitudinilor si 

complexitatii;

• la art. 68 din Legea educatiei nationale sunt enumerate cele 8 competente - cheie asa 

cum reies din Recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind competentele- 

cheie pentru invatarea pe parcursul intregii vieti. Conceptul de competenta a fost 

introdus prin recomandarea europeana din 2006, revizuit si extins in 2018;

• in documentul de politici publice „Repere pentru proiectarea, actualizarea si 

evaluarea Curriculumului National”, Ministerul Educatiei identifica o serie de 

tendinte si provocari globale care isi pot gasi rezolvarea printr-o introducere a 

acestora in programele scolare inca din ciclul primar. Printre aceste tendinte si 

provocari globale se afla si „Dezvoltarea durabila §i protejarea mediului.” (Capitolul 

1. Schimbarea curriculara in contextul contemporan, subpunctul 1.1.1 Tendinte si 

provocari globale, pag. 8-9);

• desi initiativa legislativa este binevenita, prin intentia acesteia de a pune bazele unei 

strategii in ceea ce priveste competentele de mediu in sfera invatamantului, 

reglementarea pe fond, cu drepturi si obligatii, precum si organizarea executarii legii, 

trebuie sa ramana in sarcina Executivului. Legiuitorul are in sprijinul intentiilor sale 

de a indemna Guvemul sa actioneze, alte instrumente si parghii puse la dispozitie de 

Constitutie sau diversele regulamente de organizare si functionare;

• initiativa trebuie corelata cu eforturile actuate ale Presedintiei Romaniei si ale altor 

actori din sistem in vederea integrarii componentei de mediu in invatamant, din acest 

punct de vedere, fiind mai adecvata o coagulare a partilor in vederea acestui 

deziderat. Mai mult decat atat, dezbaterea trebuie largita si pentru alte subiecte, cum 

ar fi spre exemplu, cultura;

• este inoportuna modificarea planurilor-cadru prin lege, atat din perspectiva tehnicii 

legislative, cat §i din perspectiva perturbarii unui proces in curs de fmalizare, a carui 

perioada de elaborare s-a intins pe o perioada insemnata. Nevoia justa identificata de 

initiator poate fi integrata in programa scolara fara a presupune cu necesitate o 

dispozitie imperativa a modificarii planurilor-cadru. in acest sens, mai potrivita este 

introducerea competentelor de mediu in cadrul competentelor-cheie pentru invatarea 

pe tot parcursul vietii, sub forma unei competente transversale.
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