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În zilele de luni, 25 ianuarie și marți, 26 ianuarie 2021, lucrările Comisiei au avut pe 
ordinea de zi documentare și studiu individual cu privire la domeniul de activitate al Comisiei. 
 

Miercuri, 27 ianuarie 2021 
 
 La lucrările ședinței au fost prezenți 20 de deputați, din totalul de 21 membri ai 
Comisiei,  fiind absent 1 deputat, după cum urmează: 
 - domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol - Grupul parlamentar al Minorităților 
Naționale 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educației  
 - domnul prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Cîmpeanu - ministru 
 - domnul Sorin Ion - secretar de stat 
 - domnul Marian Șută - director general, centrul Național de Politici și Evaluare în 
Educație  
 - doamna Tania Mihaela Irimia - director general 
 - doamna Liliana Romaniuc - consilier  
 - domnul Romeo Mosoiu - consilier  
 Din partea Patriarhiei Române 

- Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul - Episcop Vicar Patriarhal 
- Pr. Nicușor Beldinam - consilier patriarhal coordonator 
- Pr. George Jambore - inspector patriarhal pentru disciplina Religie 
Din partea Academiei Române 
- Domnul acad. Marius Andruh 
Din partea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ 
- domnul Simion Hăncescu - președinte 
Din partea Federației Sindicatelor din Educație “Spiru Haret” 
- domnul Marius Ovidiu Nistor - președinte 
- domnul Dragoș Neacșu 
Din partea Consiliului Elevilor din România 
- domnul Rareș Voicu - președinte 

 Din partea Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți  
 - domnul Iulian Cristache - președinte. 
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La dezbatere au mai participat reprezentanți grupurilor de lucru și ai Comisiei de 
validare, care au contribuit la elaborarea propunerilor acestor planuri cadru, cadre didactice 
din învățământul universitar și preuniversitar și ai organizațiilor nonguvernamentale din 
domeniul educației. 
  

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Luni, 25 ianuarie 2021 
Marți, 26 ianuarie 2021 

Studiu individual cu privire la domeniul de activitate al Comisiei. 
Miercuri, 27 ianuarie 2021 

Ședință comună cu Comisia pentru învățământ, tineret și sport  
din cadrul Senatului 

Dezbatere cu tema: Curriculum modern pentru o Românie educată 
Joi, 28 ianuarie 2021 

Studiu individual cu privire la domeniul de activitate al Comisiei 
 
 
Lucrările ședinței comune au fost conduse simultan de către doamna deputat Natalia 

Elena Intotero, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport din Camera 
Deputaților, și doamna senator Monica Anisie, președintele Comisiei pentru învățământ, 
tineret și sport din Senatul României.  

Dezbaterile au debutat cu intervenția domnului deputat Alexandru Rafila, 
vicepreședintele Camerei Deputaților, care a subliniat importanța conținutului planurilor cadru 
și a procedurilor necesare adoptării acestora astfel încât elevii să învețe în condiții similare 
celorlalți tineri din Uniunea Europeană. A subliniat că este necesară o disciplină școlară 
privind sănătatea - educație pentru sănătate, dezvoltarea sănătoasă a copiilor fiind la fel de 
importantă ca și dobândirea cunoștințelor în alte domenii. 

Doamna președinte Cristina Monica Anisie a menționat că ideea acestei dezbateri a 
apărut în urma lansării în consultare publică a planurilor-cadru pentru învățământul liceal 
teoretic, vocațional, tehnologic, profesional și profesional-dual, deoarece s-au primit mai 
multe propuneri și întrebări pe acest subiect din partea cetățenilor. Prin această dezbatere 
publică, transmisă în direct, se dorește transparentizarea activității, precum și  o consultare cât 
mai amplă, cu parteneri reprezentativi din toate domeniile. Realizarea planurilor-cadru este 
strict atributul specialiștilor, iar acest demers nu trebuie interpretat în cheia interferenței 
parlamentare în actul de concepere a acestor planuri-cadru, ci ca un sprijin adus Ministerului 
Educației în finalizarea și adoptarea lor. Ceea ce este supus dezbaterii publice constituie strict 
aportul specialiștilor care au contribuit la elaborarea planurilor-cadru. Doamna președinte 
Cristina Monica Anisie a mulțumit tuturor celor implicați pentru efortul depus și a menționat 
că este apanajul Ministerului Educației să ia cea mai bună decizie pentru viitorul elevilor. 
Educația nu are culoare politică și nici nu ar trebui să aibă vreodată, iar  școala românească 
trebuie să formeze ceea ce promite: elevi care să fie garanția unui viitor bun al acestei națiuni. 
Planurile-cadru trebuie să pună un semn de egalitate între profilul absolvenților și nevoile 
viitoare ale societății. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că dorește ca această întâlnire să 
vină în sprijinul elevului, care să fie principalul beneficiar. Trebuie avute în vedere realitățile 
de astăzi. Toate deprinderile sunt diferite, dar la fel de importante. Scopul acestei dezbateri a 
fost ca propunerile/sugestiile participanților să trasnforme planurile-cadru într-un fundament 
pentru materializarea profilului absolventului, astfel încât acesta să reflecte nu numai nevoile 
societății, ci și cele mai bune practici documentate academic privind procesul de proiectare 
curriculară. Dezbaterea oferă oportunitatea ca forma finală a acestor planuri-cadru să reflecte 
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principiile agreate de cei mai mulți specialiști în cadrul proiectului România Educată. 
Curriculara școlară trebuie să aibă în centrul său elevul și societatea. Trebuie avute în vedere 
realitățile de astăzi și anume faptul că elevii au un ritm de dezvoltare mai accelerat, absorb 
informațiile diferit, există noi posibilități tehnologice, iar piața de muncă este mai dinamică 
decât era în urmă cu 15-20 de ani. În acest context, trebuie subliniată importanța tuturor 
profilurilor de învățământ. Elevii au deprinderi proprii, în funcție de personalitatea și talentul 
fiecăruia. Unii au o înclinație spre filiera teoretică, alții spre învățământul profesional. Toate 
sunt la fel de importante și trebuie să existe preocupări în egală măsură. Noile planuri cadru 
presupun o consultare largă și dezbateri în toate județele țării, pentru a se evita experimentele. 
Din acest considerent, doamna președinte Natalia-Elena Intotero a fost de părere că 
transpunerea practică a noilor planuri cadru în anul școlar 2021-2022 nu este posibilă din 
cauza timpului necesar de implementare. Calendarul școlar, efectiv, nu permite acest lucru. 
Totodată, și-a exprimat deschiderea pentru o continuă colaborare, în interesul învățământului 
românesc, această dezbatere fiind prima din multe întâlniri, formale și informale, a căror 
finalitate să aducă beneficii reale învățământului românesc. 

Domnul ministru Sorin Mihai Cîmpeanu a menționat că profilul absolventului este un 
element de bază, ultima modificare fiind realizată în toamna anului 2020. Este dificil ca aceste 
modificări să fie adaptate la societatea de astăzi. Domnul ministru Sorin Mihai Cîmpeanu a 
subliniat că trebuie luate în considerare atât nevoile societale, cât și nevoile absolvenților. Din 
cele peste 4000 de planuri cadru puse în dezbatere în 5 ianuarie 2021, a reținut că profilul 
absolventului ar trebui să aibă în centru încrederea de sine, creativitatea, spiritul 
antreprenorial, alegerea și adaptarea. Nevoile societății sunt adaptabilitatea la piața muncii, 
creativitate și inovare, cultura civică și democratică. Domnul ministru Sorin Mihai Cîmpeanu 
a menționat că profilul absolventului trebuie înțeles de toți factorii din educație pentru a se ști 
care este finalitatea, unde se dorește să se ajungă. Toate modificările trebuie făcute în interesul 
primordial al elevului, motiv pentru care se acordă maximă importanță acestui subiect și 
implicit dezbaterii. 

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanu, Episcop Vicar Patriarhal, a menționat că 
Patriarhia Română a solicitat, de mai multe ori de-a lungul timpului, Ministerului Educației să 
asigure, în continuare, prezența disciplinei școlare Religie în trunchiul comun, în noile 
Planuri-cadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, în conformitate cu 
prevederile constituționale, cu Legea educației naționale nr. 1/2011 și cu voința majorității 
părinților. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanu a explicat că pentru nivelul liceal, filiera 
teoretică au fost puse în dezbatere publică două variante de proiecte de Planuri-cadru, iar 
aceste variante includ Religia ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun, având un buget 
de timp de o oră/săptămână, pe durata unui an școlar. Pentru nivelul liceal, filiera tehnologică 
au fost puse în dezbatere publică trei variante de proiecte de Planuri-cadru, care includ Religia 
ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun. Doar în prima variantă, Religia are alocat un 
buget de timp de o oră/săptămână, pe durata unui an școlar. Numărul de ore, alocat pentru 
această disciplină școlară în celelalte variante este de 5/săptămână, în timp ce alte discipline 
au alocate o oră sau mai multe ore în fiecare săptămână. Iar pentru învățământul profesional 
au fost puse în dezbatere publică trei variante de proiecte de Planuri-cadru, care includ parțial 
Religia ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun. Preasfințitul Părinte Varlaam 
Ploieșteanu a solicitat sprjin pentru prezența disciplinei școlare Religie în trunchiul comun, în 
noile Planuri-cadru pentru învățământul liceal (inclusiv filiera tehnologică) și profesional, cu o 
abordare unitară, astfel încât alocările orare pentru această disciplină să fie corelate cu 
celelalte discipline școlare. 
 Domnul secretar de stat Sorin Ion a menționat că activitatea grupurilor de lucru și a 
Comisiei de validare, constituite în vederea elaborării planurilor cadru și înființate prin ordin 
de ministru, s-a desfășurat online, având în vedere situația creată de pandemie, ceea ce dus la 
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o comunicare dificilă. Un calendar ipotetic pentru definitivarea planurilor cadru, a 
programelor școlare și manuale pe mesele elevilor devine greu de realizat, astfel încât pe data 
de 15 septembrie a acestui an elevii să aibă manuale școlare.  

Domnul ministru Sorin Mihai Cîmpeanu a menționat că și dacă se va reuși ca planurile 
cadru să fie aprobate la final de februarie, programele școlare în luna aprilie, iar licitația 
pentru manuale lansată să fie realizată în luna mai, acestea tot nu vor ajunge la elevi mai 
devreme de luna decembrie.  

Doamna deputat Luminița Rodica Barcari, în calitate de fost coordonator al Comisiei 
de validare, a precizat că elaborarea planurilor cadru reprezintă un prim demers. Cele șapte 
arii curriculare actuale au fost elaborate în anul 1999. După adoptarea Legii educației 
naționale în 2011, a apărut o evidentă nevoie de modificare a planurilor cadru, respectiv a 
numărului de ore alocate fiecărei discipline. E necesar un echilibru astfel încât elevul să 
dobândească competențele cheie necesare. Atât recomandarea cât și cadrul european de 
referință trebuie revizuite și actualizate. Toți cei implicați consideră că e necesară o reformă 
adaptată nevoilor. S-a pornit de la realizarea unui profil al absolventului. Planurile cadru 
aprobate trebuie cât mai repede. Important este să fie continuată reforma curriculară. 
Învățământul trebuie să fie performant, iar colaborarea între decidenți este vitală. 

Domnul acad. Marius Andruh a afirmat că toate disciplinele școlare sunt importante, 
însă trebuie găsit un echilibru între acestea. Nu este de acord cu orientarea elevilor spre două 
tipuri de bacalaureat.  

Domnul președinte Simion Hăncescu a considerat că este important cum este realizată 
educația, iar o reformă școlară trebuie gândită la pachet. Este necesar să fie stabilite niște 
principii ghidatoare deoarece programele școlare din România sunt foarte încărcate.  

Domnul președinte Rareș Voicu a precizat că indiferent de culoarea politică, decidenții 
pot avea o abordare comună. Noile planuri cadru nu sunt satisfăcătoare, nefiind centrate pe 
elev. Indiferent cum este construit curriculumul, este esențială flexibilizarea planurilor cadru. 
Curriculum-ul trebuie făcut în beneficiul elevului. Trunchiul comun nu trebuie să fie rigid. În 
curriculumul diferențiat trebuie să existe materii care să sprijine specializarea elevului. În 
planurile cadru pentru domeniul tehnic și profesional nu există un curriculum pentru practică. 
Propunerea Consiliului este ca elevii să facă parte activ din întocmirea curriculumului, în 
special în ultimii doi ani de liceu. 

Doamna Daniela Vișoianu, președinte al Coaliției pentru Educație, a atras atenția 
asupra faptului că Ministerul Educației și Parlamentul României trebuie să clarifice structura 
sistemului de educație, fiind prea multă parte a trunchiului comun și prea puțină practică. 
Trebuie să se stabilească concret câți ani de învățământ obligatoriu se susțin. Există un 
scenariu de amânare, dar acesta implică extinderea gimnaziului cu un an. Profilul tehnologic 
ridică probleme majore.  

Domnul Claudiu Voinea, director al Colegiului Tehnologic „Matei Corvin” din 
Hunedoara, a precizat că decizia trebuie grăbită sau amânată pentru că în prezent se desfășoară 
în fiecare școală procesul elaborării proiectului planului de încadrare pentru anul următor. A 
considerat necesar să existe un număr limitat de ore la decizie locală, care să fie stabilit 
împreună cu agenții economici. 

Doamna Mihaela Singer, membru al Comisiei de validare, a afirmat că, deși se știe de 
10 ani că schimbarea trebuie făcută, decidenții sunt mereu în criză de timp. În acest moment, 
la cum se prezintă situația, nu este timp suficient pentru elaborarea de programe și tipărirea de 
manuale.  

Domnul Marian Staș, membru al Comisiei de validare, a considerat că este necesar să 
fie aplicat conceptul de normare flexibilă. Un număr de 4000 de modificări într-un singur plan 
cadru este imposibil de realizat. Este de acord că există prea mult trunchi comun, prea puțină 
practică. 
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Doamna Oana Negru, președinte al Asociației Vedem Just, a menționat că educația 
juridică ar trebui să devină obligatorie, având ca beneficiu scăderea violenței școlare. 

Domnul prof. Florin Colceag a menționat că există un proiect legislativ aflat pe site-ul 
Camerei Deputaților, în care majoritatea problemelor ridicate astăzi sunt rezolvate. A 
considerat că este necesară corelarea efort-confort-raport atât pentru profesori, cât și pentru 
elevi. Pentru curriculum trebuie să existe un echilibru între corp, minte, suflet și societate. În 
planurile cadru nu există mediul natural, inventica și inovarea.  

Domnul președinte Iulian Cristache a amintit că experții trebuie să fie independenți. 
Planurile cadru trebuie să țină cont de profilul elevului pentru a asigura calitatea actului 
educațional. La fel de importantă este și formarea inițială. 

Domnul deputat Laurențiu-Cristinel Țepeluș, secretar al Comisiei, a precizat că 
planurile cadru nu fac trimitere la clasele de matematică-informatică cu predare intensivă a 
matematicii. 

Doamna deputat Ana Loredana Predescu, absolventă de liceu pedagogic, și-a arătat 
nemulțumirea pentru faptul că la profilul pedagogic există un nivel scăzut al orelor de practică 
pedagogică. Anterior, profilul pedagogic era structurat pe o durată de 5 ani, ultimul an, 
respectiv clasa a XIII-a, fiind alocat cu precădere orelor de practică pedagogică. În actualul 
plan cadru, aceste ore nu se mai regăsesc, iar pentru un cadru didactic este esențial să știe cum 
să-i învețe pe copii și tineri. Doamna deputat Ana Loredana Predescu a susținut reînființarea 
liceelor pedagogice în formula anterioară, de 5 ani, ultimul an cu predare efectivă. Sunt 
insuficiente orele de educație antreprenorială, ceea ce duce la neadaptarea programei școlare 
la nevoile de pe piața muncii. Investiția în educația antreprenorială este una dintre cele mai 
rentabile investiții pe care România o poate face în acest context european. Sunt necesare 
schimbări atât în ceea ce privește planurile cadru, dar și a programei școlare, dar și la nivelul 
pregătirii cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar. Elevul este integrat în viața 
școlară de către educator și învățător, cei care reprezintă temelia succesului școlar, dar și în 
viață al copiilor. Lipsa accesului inechitabil la educație din ultima vreme trebuie să ducă la 
introducerea orelor de educație remedială. 

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a precizat că a primit de la cetățeni semnale 
pozitive cu privire la programa școlară. A considerat că este importantă concentrarea pe 
implementarea planurilor cadru și modul de transmitere al acestora. Conținutul, substanța, 
cantitățile propuse în planurile cadru sunt strâns legate. Pentru domeniile tehnice, vocaționale, 
profesionale, planurile cadru ar trebui să vină cu inovație, atractivitate, astfel încât să faciliteze 
teoria în practică. Pregătirea cadrelor didactice este un element esențial. 

Domnul deputat Vasile Aurel Căuș a subliniat că elevii de astăzi învață preponderent 
pentru examene și atât. De aici și analfabetismul funcțional. Educația este importantă pentru 
că oferă confortul unei națiuni. 

Domnul deputat Atanasiu Valeriu Onuţ a susținut redeschiderea școlilor în format fizic. 
Este dificil de imaginat cum funcționează, spre exemplu, școlile postliceale sanitare care acum 
fac practică online - elevii acestora vor deveni asistenți medicali generaliști începând cu luna 
august, după susținerea examenului de finalizare a cursurilor. 

Domnul senator Irineu Darău a considerat că rolul parlamentarilor este oarecum limitat 
în acest demers. Pe fond, a remarcat nevoile de multe ori diferite și complexitatea acestor 
discuții. Astfel de decizii trebuie să plece de la o viziune clară și de la flexibilizarea planurilor 
cadru, insistența pe domeniile de pregătire pentru viață, necesitatea formării profesorilor. 

Domnul senator Ștefan Pălărie a menționat că au fost primite multe propuneri privind 
această temă. A precizat că există multe ONG-uri care fac proiecte educaționale ce ajung să 
fie implementate chiar la nivel național. A considerat că demersul ar trebui să pornească de la 
intenție și viziune, cheia de boltă văzută de domnia sa fiind un echilibru între rigid și 
flexibilitate. 
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Domnul senator Leonard Azamfirei a subliniat faptul că singura idee unanim acceptată 
în cadrul evenimentului este că avem nevoie de reformă curriculară. Cele 4000 de propuneri 
primite denotă un interes foarte mare, dar, practic, și o imposibilitate de a obține un consens în 
acest sens. Probabil este bine că nu există unanimitate. În acest cadru, nu se discută ce se 
introduce sau ce nu, ci mai degrabă trebuie să fie puse întrebările fundamentale: se poate 
transforma această problemă globală a pandemiei într-o oportunitate? Învățământul post-
Covid nu va fi niciodată asemănător celui din perioada pre-Covid. Din acest motiv, 
propunerile actuale necesită un cadru reorganizat, care să țină cont de modificările globale 
care vor exista vrând-nevrând, în care sigur, digitalizarea, accesibilitatea sunt elemente care 
trebuie să fie prezente. Avem resursa umană potrivită? Este o întrebare sensibilă, trebuie să 
știm dacă există o acceptare reală a nevoii de adaptare de către profesori, care vor duce greul 
acestei reforme. În al treilea rând, există sau când va exista un plan de formare a resursei 
umane care să meargă în paralel cu ceea ce ne propunem să facem. Trebuie să învățăm din 
experiența învățământului online. Profesorii nu au fost pregătiți pentru învățământul online. Se 
observă că în aceste planuri persistă ideea de centralizare. Finanțarea limitează foarte multe 
decizii, inclusiv la nivelul de școală. Pare foarte generoasă ideea ”școala decide”, dar este un 
fel de transfer a autorității de decizie tot într-o zonă administrativă. Între școala decide și 
elevul decide trebuie să existe un echilibru, elevii, mai ales de liceu, sunt maturi, bine 
informați, și poate, și-ar dori să aibă un punct de vedere. Trebuie analizat ce se așteaptă, nu 
doar în interiorul României, ci și ceea ce se întâmplă în alte state. Un sistem dintr-o țară nu 
poate fi făcut cu populația unei alte țări și nici nu trebuie să reinventăm roata de fiecare dată.  

Domnul senator Adrian Hatos a precizat că domnia sa a avut o dezbatere în plan local, 
iar concluzia a fost că orice modificare, chiar dacă așteptată, se va reverbera în domeniul 
resurselor umane și nu numai. Printre soluții a considerat că trebuie susținute disciplinele din 
categoria STEM. Ar fi cazul să se scadă numărul de discipline și chiar de ore, la gimnaziu și în 
clasele liceale terminale. Cunoștințele și competențele de viață sunt importante. Trebuie să 
crească disciplinele ce presupun competențe digitale. Numărul de ore pe an ar trebui să fie 
constant, mai ales la învățământul tehnologic. S-a solicitat introducerea orelor de limba 
română gramatică. Varianta a doua este considerată cea mai bună. 

Doamna senator Rodica Boancă a punctat că pentru învățământul profesional până nu 
se creează disjuncția pentru bacalaureat aceste planuri cadru vin cumva să aducă atingere 
formării personalității elevului. Diminuarea orelor de istorie și geografie e foarte agresivă și 
trebuie bine gândită. Educația are nevoie de corelare. Progresismul e bun atâta timp cât timp 
nu afectează specificul național, identitatea națională. Doamna senator a subliniat esența 
orelor de școală după școală și a claselor remediale. Speră ca în întocmirea planurilor cadru să 
se țină cont de evoluția pieței muncii, resursa umană și dotările și bugetările educației. 

 
În ziua de joi, 28 ianuarie 2021, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 
 

 
PREȘEDINTE 

Natalia-Elena INTOTERO 
  


