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Cuprins: 

 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale  

 România are 15 elevi/studenți la un profesor și o populaţie şcolară în scădere. Câteva date pe 

scurt despre sistemul de educație în anul școlar care se încheie 

 Bac 2020 | Subiectele unui profesor către Ministerul Educației pentru schimbarea din temelii 

a examenului maturității 

 
 

                                                                             Noutăți  

 

 Guvernul a adoptat proiectul de lege privind efectuarea unui test 

de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare 

la profesii 
 

Data publicării: vineri, 26 iunie, 2020 

 

Executivul a adoptat în ședința de joi, 25 iunie, proiectul de lege privind efectuarea unui test 

de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii. Actul 

normativ aprobat transpune Directiva (UE) 2018/958 a Parlamentului European și a Consiliului 

din 28 iunie 2018 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi 

reglementări referitoare la profesii. 

În acest sens, se stabilește un cadru comun pentru efectuarea evaluării proporționalității înainte 

de a introduce noi dispoziții sau de a modifica dispozițiile legale existente care restricționează 

accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, în vederea asigurării bunei 

funcționări a pieței interne, garantând totodată un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. Acest 

mecanism reglementativ nu afectează competența statelor membre, în lipsa armonizării, și nici 

marja lor de apreciere a deciziei dacă și în ce mod reglementează o profesie, în limitele principiilor 

nediscriminării și proporționalității. 
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Directiva (UE) 2018/958  instituie un test de proporționalitate care trebuie aplicat de statele 

membre în momentul în care reglementează o profesie sau modifică condițiile de 

reglementare ale unei profesii. 

 

Testul cuprinde următoarele criterii: 

(a) natura riscurilor legate de obiectivele de interes public urmărite, în special riscurile pentru 

destinatarii serviciilor, inclusiv consumatori, profesioniști și părți terțe; 

(b) dacă normele în vigoare, de natură specifică sau generală, cum ar fi legislația din domeniul 

siguranței produselor sau legislația în materie de protecție a consumatorilor, sunt insuficiente 

pentru a atinge obiectivul urmărit; 

(c) caracterul adecvat al dispoziției în ceea ce privește aptitudinea sa de a atinge obiectivul urmărit 

și dacă dispoziția răspunde cu adevărat nevoii de a realiza acest obiectiv în mod coerent și 

sistematic și, prin urmare, abordează riscurile identificate în același mod ca în activități 

comparabile; 

(d) impactul asupra liberei circulații a persoanelor și a serviciilor în cadrul Uniunii, asupra 

alegerilor consumatorilor și asupra calității serviciilor prestate; 

(e) posibilitatea de a utiliza mijloace mai puțin restrictive pentru atingerea obiectivului de interes 

public; 

(f) efectul dispozițiilor noi sau modificate, când sunt combinate cu alte cerințe care restricționează 

accesul la o profesie sau exercitarea acesteia și în special modul în care dispozițiile noi sau 

modificate, combinate cu alte cerințe, contribuie la același obiectiv de interes public și dacă sunt 

necesare pentru îndeplinirea acestui obiectiv. 

 

Statele membre analizează, de asemenea, următoarele elemente, atunci când sunt relevante pentru 

natura și conținutul dispoziției care se introduce sau se modifică: 

a) corelarea dintre sfera de cuprindere a activităților pe care le implică o profesie sau care sunt 

rezervate acesteia și calificarea profesională necesară; 

b) corelarea între complexitatea sarcinilor în cauză și necesitatea ca persoanele care le practică să 

posede anumite calificări profesionale specifice, în special în ceea ce privește nivelul, natura și 

durata formării profesionale sau experiența necesară; 

c) posibilitatea de a obține calificarea profesională prin căi alternative; 

d) dacă activitățile rezervate anumitor profesii pot fi sau nu pot fi partajate cu alte profesii, și din 

ce motiv; 

e) gradul de autonomie în exercitarea unei profesii reglementate și impactul modalităților de 

organizare și supraveghere asupra atingerii obiectivului urmărit, în special în cazul în care 

activitățile referitoare la o profesie reglementată se desfășoară sub controlul și responsabilitatea 

unui profesionist calificat corespunzător; 

f) evoluțiile științifice și tehnologice care pot reduce sau crește în mod real asimetria dintre 

profesioniști și consumatori la nivelul informațiilor. 
În acest ultim caz, statele membre evaluează efectul dispoziției noi sau al celei modificate atunci 

când se combină cu una sau mai multe cerințe, ținând seama de faptul că pot exista atât efecte 

pozitive, cât și negative, și îndeosebi următoarele: 

(a) activități rezervate, titlu profesional protejat sau orice altă formă de reglementare, conform 

Directivei 2005/36/CE; 

(b) obligații de a se supune unei dezvoltări profesionale continue; 



 

RENINCO - Buletin Informativ nr.25, anul 8, saptamana 29 iunie – 5 iulie 2020 

 

 

 

 

P
ag

e3
 

(c) norme referitoare la organizarea profesiei, la etica profesională și la supraveghere; 

(d) apartenența obligatorie la o anumită organizație profesională sau la un anumit organism, 

regimurile de înregistrare sau autorizare, în special în cazul în care cerințele menționate presupun 

deținerea unei calificări profesionale specifice; 

(e) restricții cantitative, în special cerințele care limitează numărul de autorizații pentru 

exercitarea unei profesii sau care stabilesc un număr minim sau maxim de salariați, de cadre de 

conducere sau de reprezentanți care dețin calificări profesionale specifice; 

(f) cerințe privind o formă juridică specifică sau cerințe care se referă la deținerea de capital sau la 

conducerea unei societăți, în măsura în care aceste cerințe sunt legate în mod direct de exercitarea 

profesiei reglementate; 

(g) restricții teritoriale, inclusiv în cazul în care în anumite părți din teritoriul unui stat membru 

profesia este reglementată în mod diferit față de modul în care este reglementată în alte părți; 

(h) cerințe care restricționează exercitarea în comun sau în parteneriat a unei profesii 

reglementate, precum și normele în materie de incompatibilitate; 

(i) cerințe privind asigurarea sau alte mijloace de protecție personală sau colectivă în ceea ce 

privește răspunderea civilă profesională; 

(j) cerințe privind cunoștințele lingvistice, în măsura în care acestea sunt necesare pentru a 

exercita profesia; 

(k) cerințe privind tarifele minime și/sau maxime; 

(l) cerințe privind publicitatea. 

Background 
Directiva 2005/36/CE prevede următoarele sisteme de recunoaştere pentru profesiile reglementate 

din statele membre:  

 recunoaștere automată pentru un număr de 7 profesii în baza îndeplinirii cerinţelor minime 

de formare (profesii sectoriale) 

 un sistem general de recunoaştere a titlurilor de calificare pentru profesiile reglementate 

 recunoaşterea automată a experienţei profesionale. 

Astfel, în vederea facilitării liberei circulații a persoanelor, au fost armonizate, la nivelul statelor 

membre, procedura și criteriile de recunoaștere a calificărilor profesionale necesare pentru 

exercitarea unei profesii reglementate. Întrucât Directiva 2005/36/CE nu include condițiile sau 

criteriile de reglementare a unei profesii în statele membre, acestea fiind stabilite, de la caz la caz, 

de autoritățile competente din statele membre, a fost adoptată Directiva (UE) 2018/958 a 

Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018 privind efectuarea unui test de 

proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii, sens în care 

fiecare stat membru are misiunea de a emite o lege de profil. 
sursa: https://edu.ro/guvernul-adoptat-proiectul-de-lege-privind-efectuarea-unui-test-de-propor%C8%9Bionalitate-

anterior 

 

 

 Locuri distincte pentru elevii cu cerințe educaționale speciale 

(CES) din școlile speciale și cele de masă 

 
Data publicării: vineri, 19 iunie, 2020 

 

În contextul parteneriatului dintre Ministerul Educației și Cercetării și Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), Monica Anisie, ministrul 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32005L0036
https://edu.ro/guvernul-adoptat-proiectul-de-lege-privind-efectuarea-unui-test-de-propor%C8%9Bionalitate-anterior
https://edu.ro/guvernul-adoptat-proiectul-de-lege-privind-efectuarea-unui-test-de-propor%C8%9Bionalitate-anterior
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educației și cercetării, a emis ordinul care reglementează acordarea locurilor distincte pentru 

elevii cu CES din școlile speciale și de masă, peste numărul de locuri din unitățile respective 

de învățământ = Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4532/2020 pentru modificarea 

şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind 

organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 

2021, publicat în MO nr. 521 din 18 iunie 2020. 

 

Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate se realizează de către Comisia de admitere 

județeană/a municipiului București. 

 

Elevii cu CES din învățământul special și de masă, care au absolvit clasa a VIII-a, au la dispoziție 

locuri distinct alocate. Aceștia vor depune, în perioada 30 iunie - 5 iulie, la Comisia de admitere 

județeană/Comisia de admitere a municipiului București, cererile de înscriere pentru admiterea pe 

locurile distinct alocate. 

Pe 6 iulie 2020, Comisia de admitere județeană/Comisia de admitere a municipiului București va 

efectua repartizarea acestor candidați pe locurile distinct alocate. Totodată, elevii cu cerințe 

educaționale speciale pot participa la etapa de repartizare computerizată din data de 10 iulie. 

De asemenea, elevii cu CES din învățământul special și de masă, absolvenți ai claselor a VIII-

a, se pot înscrie la etapa a doua de repartizare pe locurile distinct alocate, în perioada 30 iulie 

- 3 august 2020. 
Elevii cu CES care, din anumite motive, nu au avut posibilitatea să participe la examen și care 

totuși doresc să susțină probele în perioada 22 - 26 iunie 2020, se pot înscrie la etapa specială de 

Evaluare Națională, în conformitate cu prevederile legale. Înscrierea se realizează în baza 

certificatului de orientare școlară și profesională a elevului. 
Mai multe detalii privind înscrierea pot fi obținute de la unitățile de învățământ și de la 

inspectoratele școlare. 
sursa: https://edu.ro/locuri-distincte-pentru-elevii-cu-cerin%C8%9Be-educa%C8%9Bionale-speciale-ces-din-

%C8%99colile-speciale-%C8%99i-cele-de 
 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4532_2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4532_2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4532_2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4532_2020.pdf
https://edu.ro/locuri-distincte-pentru-elevii-cu-cerin%C8%9Be-educa%C8%9Bionale-speciale-ces-din-%C8%99colile-speciale-%C8%99i-cele-de
https://edu.ro/locuri-distincte-pentru-elevii-cu-cerin%C8%9Be-educa%C8%9Bionale-speciale-ces-din-%C8%99colile-speciale-%C8%99i-cele-de
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 România are 15 elevi/studenți la un profesor și o populaţie şcolară în 

scădere. Câteva date pe scurt despre sistemul de educație în anul școlar care 

se încheie 
 

Populaţia şcolară din sistemul național de educație a fost în anul şcolar/universitar 2019-2020 

de 3,52 milioane de elevi şi studenți, în scădere cu 21.100 comparativ cu anul 

şcolar/universitar precedent, determinată în principal de scăderea înregistrată în 

învățământul primar și gimnazial (-11.500 elevi), arată datele transmise joi de Institutul 

Național de Statistică.  

Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din învăţământul superior au 

fost cele de afaceri, administraţie şi drept (24,1% din totalul studenţilor/cursanților), 

respectiv de inginerie, prelucrare şi construcţii (20,4% din totalul studenţilor/cursanților). 
 

 Populaţia şcolară a crescut comparativ cu anul şcolar/universitar precedent în învăţământul 

profesional (+11,4%), învățământul superior (+1,8%), învățământul antepreșcolar și 

preșcolar (+0,3%), respectiv în învățământul postliceal și de maiștri (+0,1%). 

 Numărul absolvenţilor din anul şcolar/universitar 2018-2019 a fost de 503.100 elevi şi 

studenți, în creștere uşoară (+0,3%) comparativ cu anul şcolar/universitar precedent. 

 În anul şcolar/universitar 2019-2020, aproape jumătate din populația școlară s-a regăsit în 

învățământulul primar și gimnazial (46,0%), iar circa o treime în învățământul liceal şi cel 

antepreșcolar și preșcolar (17,5%, respectiv 15,6%), arată datele transmise joi de Institutul 

Național de Statistică. 

 Comparativ cu anul şcolar/universitar precedent, învăţământul profesional, învățământul 

superior, învățământul antepreșcolar și preșcolar și învățământul postliceal și de maiștri sunt 

nivelurile care au înregistrat creşteri ale populației școlare (+10.300 elevi, +9.600 

studenți/cursanți, +1.400 copii și respectiv +100 elevi). 

 În învățământul postliceal și de maiștri au fost înscriși 92.500 elevi, fiind însă cel mai puţin 

reprezentat nivel educaţional din totalul populaţiei şcolare (2,6%). 

 Învăţământul primar şi gimnazial, precum și cel liceal au cunoscut diminuări accentuate ale 

numărului de elevi înscrişi în anul şcolar 2019-2020 faţă de cel anterior (-31,0 mii, respectiv 

-11,5 mii). 

 Populaţia şcolară a fost cuprinsă cu preponderenţă (94,9%) în unităţile şcolare publice, iar 

5,1% în unităţi şcolare private. 

 În anul universitar 2019-2020 au fost înscrişi în învăţământul superior 543.300 

studenţi/cursanți, din care 54,6% au fost studente/cursante. 

 Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din învăţământul superior au 

fost cele de afaceri, administraţie şi drept (24,1% din totalul studenţilor/cursanților), 

respectiv de inginerie, prelucrare şi construcţii (20,4% din totalul studenţilor/cursanților). 

 În profil teritorial, populaţia şcolară din anul şcolar/universitar 2019-2020 a înregistrat cele 

mai ridicate valori în regiunile Nord-Est (607,7 mii persoane), respectiv București-

Ilfov (516,8 mii persoane). 

 Distribuţia populaţiei şcolare pe regiuni de dezvoltare şi niveluri educaţionale faţă de totalul 

fiecărei regiuni, arată că cea mai ridicată pondere s-a înregistrat în învăţământul primar şi 

gimnazial din regiunea Sud-Muntenia (53,5%). La polul opus, cele mai scăzute ponderi s-au 



 

RENINCO - Buletin Informativ nr.25, anul 8, saptamana 29 iunie – 5 iulie 2020 

 

 

 

 

P
ag

e6
 

înregistrat în învăţământul postliceal şi de maiştri din regiunile Centru, Nord-Est şi 

Bucureşti-Ilfov (2,0% fiecare în parte). 

 În anul şcolar/universitar 2019-2020, personalul didactic din cadrul sistemului educaţional a 

însumat 234.800 persoane. Astfel, raportul mediu dintre populaţia şcolară şi numărul 

cadrelor didactice a fost de 15 elevi/studenţi la un cadru didactic. 

 Ponderea personalului didactic de sex feminin este majoritară, atât la nivelul întregului 

sistem educaţional (78,2%), cât şi pe nivelurile de educaţie: antepreşcolar şi preşcolar 

(99,7%), primar şi gimnazial (80,7%), postliceal şi de maiştri (77,1%), liceal (72,0%) şi 

profesional (66,9%). 

 Referitor la rata abandonului, în anul școlar 2018/2019 s-au înregistrat următoarele valori: 

1,6% în învățământul primar, 1,7% în învățământul gimnazial și 2,6% în învățământul liceal 

și profesional. 
sursa: HotNews.ro (autor DP), joi, 25 iunie 2020  

 

 

 Bac 2020 | Subiectele unui profesor către Ministerul Educației pentru 

schimbarea din temelii a examenului maturității 
 

E vremea bacalaureatului 2020. Frica de pandemie i-a făcut pe unii să ridice problema renunțării în 

acest an la examen și a echivalării mediilor din liceu cu media de bac. Desigur, alții susțin că ar fi 

nedrept să se renunțe complet la examen, deoarece elevii silitori ar putea fi dezavantajați. Poate că 

un compromis ar fi ajutat: o singură probă, într-o sigură zi, în care să fie subiecte din toate cele trei 

probe scrise. Am și scris această sugestie ministrului educației, dar până acum nu am primit nici un 

răspuns. 

 

În calitate de profesor (predau geografie și limba germană), preocupat aproape obsesiv de 

învățământ, am dezvoltat propunerea și, amintindu-mi de scorul slab obținut recent de elevii noștri 

la testele PISA, mi-a încolțit o altă idee: ce-ar fi dacă, în anii viitori, am face din bacalaureat soluția 

pentru reformarea învățământului? Pentru că se pare că reforma de la bază (începând cu planul 

cadru și profesorii) este una extrem de dificilă, cel mai probabil din motive electorale. Chiar dacă 

pare că pun căruța înaintea cailor, voi explica cum am putea să urnim reforma prin regândirea 

examenului de bacalaureat, pentru a da societății absolvenți echipați cu gândire critică și cultură 

generală, absolut utile pentru cerințele de pe piața muncii și pentru o societate sănătoasă, unde 

votanții înțeleg oferta politicienilor și nu se lasă duși de nas de către fabricanții de fake news.  

Ideea de bază a unui astfel de examen de maturitate ar fi o singură probă, poate ceva mai lungă (4-5 

ore, dar cu pauză), desfășurată integral în fața computerului, în care să fie evaluate toate 

competențele esențiale, precum și cultura generală. Dincolo de avantajul costurilor mai reduse (mai 

puțină hârtie, se reduce plata supraveghetorilor etc.), un alt avantaj ar fi că elevii ar putea susține 

examenul din nou, după o săptămână, dacă la prima participare starea medicală ar defavoriza 

candidatul. Iar rezultatele ar veni imediat și ar fi mult mai obiective, mare parte din evaluare fiind 

automată (cazul testelor grilă sau al calculelor), deci elevii și părinții nu ar mai sta cu sufletul la 

gură zile în șir. Un astfel de bacalaureat ar acoperi trei domenii: 

 competențe și cunoștințe de specialitate; 

 cultură generală; 

 gândire critică și perspicacitate. 
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La primul domeniu, în funcție de profilul studiat (real, umanist etc.), subiectele ar trebui să evalueze 

competențele și cunoștințele din aria specializării urmate în liceu. De pildă, la filiera teoretică, 

profilul real, subiectele de matematică ar rămâne la locul lor, la fel cum stau lucrurile și acum. Ar 

trebui schimbat, eventual, modul de evaluare, cu accent pe subiecte care să testeze capacitatea 

absolvenților de a gândi aplicat. 

 

Componenta de cultură generală ar trebui să conțină subiecte din disciplinele considerate de cultură 

generală (istorie, geografie, economie, științe etc.), indiferent de filieră și profilul urmat în liceu. 

Doar că cerințele ar trebui să fie mai laxe, având în vedere amploarea domeniilor. De pildă, un 

subiect istorie ar putea cere ordonarea cronologică a unor conducători de state, nu memorarea 

perioadelor în care au domnit. Ori s-ar putea cere argumentarea unor afirmații false/adevărate, care 

ar presupune cunoștințe de bază ale disciplinei, nu detalii memorate. Materiile care nu sunt 

considerate de specialitate (matematica pentru cei care au urmat specializarea filologie, de pildă) ar 

putea avea câțiva itemi alocați aici. Nu cred că e normal să existe absolvent de liceu, indiferent ce 

profil a urmat, care să nu poată citi un grafic simplu sau să nu poată calcula niște procente pornind 

de la valori absolute. În viață se vor lovi de situații în care este necesară operarea cu numere. Repet: 

fără cultură generală, chiar în aceste vremuri în care Google se află „în buzunar”, este dificil de 

navigat prin oceanul de dezinformare. Un absolvent de bacalaureat care are cultură solidă nu va mai 

crede că Pământul e plat, că Ștefan cel Mare era antivaccinist sau că salariile se pot mări oricât prin 

tipărire de bani. 

 

Testele PISA pot fi un model de urmat pentru al treilea domeniu (gândirea critică), unde absolventul 

de liceu ar trebui să poată face raționamente plecând de la situații aplicate. Poate n-ar fi rău ca tot la 

această parte a examenului să existe și unele cerințe care să solicite creativitate. În loc să cerem 

absolvenților să știe pe de rost tot felul de date pe care le vor uita ulterior, le vom cere să poată să 

opereze cu informația. Să o priceapă, să o poată interpreta, să poată trage concluzii folosind 

informația. 

 

În fiecare dintre cele trei domenii menționate, aș aloca o pondere a itemilor și a răspunsurilor de 

cca. 60% în limba română, 30% în limba engleză și 10% pentru a doua limbă străină studiată în 

liceu. În felul acesta ar fi acoperită și competența de comunicare în limbi de circulație 



 

RENINCO - Buletin Informativ nr.25, anul 8, saptamana 29 iunie – 5 iulie 2020 

 

 

 

 

P
ag

e8
 

internațională. Evident, proba fiind susținută pe computer (scrierea/editarea unor texte, utilizarea 

meniurilor, realizarea de hărți mentale sau diagrame folosind aplicații ș.a.), s-ar face indirect și 

evaluarea competențelor digitale fără de care, azi, nu mai poți spera la un job de calitate. 

Ați remarcat, probabil, că nu apare nicăieri proba de limba română, obligatorie astăzi la toate 

profilurile. Consider că itemii pentru evaluarea cunoștințelor și competențelor de limbă maternă pot 

fi incluși fie la primul domeniu pentru specializarea filologie, fie la domeniul cultură generală 

pentru celelalte specializări. Apoi, să nu uităm, 60% dintre itemi ar fi în limba română. Oare un elev 

care scrie un eseu la istorie sau un argument pentru a explica un fenomen geografic, nu o face în 

limba română? Ortografia, stilistica și celelalte aspecte de limbă vor fi evaluate la toți itemii 

corespunzători. 

 

Pentru ceea ce propun nu este necesară modificarea planurilor cadru, dar evident, în prezent elevii 

nu sunt pregătiți pentru un astfel de examen de maturitate. Numărul de ore și manualele pot rămâne 

aceleași. Ce se schimbă din temelii este modul în care lucrează profesorii și elevii la clasă. În loc să 

predea materie care trebuie tocită, accentul va cădea pe problematizare, pe interpretarea și 

prelucrarea informației, pe exprimare argumentată și creativă. Cu aceleași manuale și programe 

școlare am putea lucra astfel încât la finalul ciclului liceal să avem absolvenți capabili să gândească 

cu adevărat și să nu mai poată fi păcăliți cu ușurință de știri fără nicio bază reală.  

Consider că problema reală a școlii românești nu constă atât în ce materii facem, ci cum le facem. 

De ce nu ar fi un astfel de bacalaureat un catalizator pentru reformarea învățământului românesc? O 

schimbare relativ facilă, dar cu efecte majore, care ar pune bazele unor generații mai bine pregătite 

pentru incertitudinile lumii de mâine. 
sursa: www.republica.ro, 20 iunie 2020, autor: Alexandru Iacob 

 

 

Înainte de a intra în vacanță până la reînceperea cursurilor, în toamnă, Buletinul RENINCO 

dorește tuturor persoanelor implicate în procesul de educație multă sănătate și numai de bine! 
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