
 

 

Poziția ANOSR cu privire la Ordonanța de 

Guvern din 23.08.2018 pentru modificarea și 

completarea unor legi în domeniul educației 
 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) consideră că 

Ordonanța de Guvern din 23.08.2018 privind modificarea și completarea unor legi în 

domeniul educației aduce, per ansamblu, o serie de modificări pozitive, întrucât reprezintă, 

printre altele, o evoluție a sistemului de asigurare a calității din România prin reglementările 

privind evaluarea școlilor doctorale. Cu toate acestea, se remarcă anumite prevederi care pot 

fi susceptibile înțelegerii sau interpretării deficitare. Solicităm, astfel, explicitarea acestor 

prevederi pentru o mai bună clarificare, în vederea aplicării corecte a actului normativ. 

 În paragrafele următoare vom detalia acele articole pe care ANOSR le consideră 

vulnerabile din punctul de vedere al interpretării și implementării. 

 

 S-a constatat faptul că, prin art. 4 din prezenta O.G., care modifică art. 158, alin. (4), 

din L.E.N. nr.1/2011, exprimarea „ARACIS cooptează și experți internaționali” duce la o 

îmbunătățire a procedurilor de evaluare externă a calității, însă poate avea ca efect, în cazul în 

care aceasta ar fi interpretată rău-voit, eliminarea studenților din procesul de evaluare externă 

a școlilor doctorale. Pe de altă parte, avem încrederea că se vor respecta, în continuare, 

prevederile H.G. 915/2017, conform cărora studenții sunt în mod obligatoriu incluși în toate 

procesele de evaluare externă a calității derulate de către Agenția Română de Asigurare a 

Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau de orice altă agenție de asigurare a calității din 

țară sau din străinătate, iar actualii reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale (MEN) au 

demonstrat că studenții reprezintă adevărați parteneri în procesul de asigurare și evaluare a 

calității. 

 

Art. 5 din prezenta O.G., care modifică art. 158, alin. (41) din L.E.N. nr.1/2011, nu 

explicitează condițiile în care Ministerul Educației Naționale poate solicita rapoarte de la 

Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și respectiv Consiliul Național de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), în perioada premergătoare 

finalizării evaluării prevăzute la art. (4) modificat, de asemenea, prin prezenta O.G. Totuși 

apreciem faptul că MEN, deși nu a intenționat să elimine aceste instituții din proces, a dorit să 

respecte autonomia ARACIS, respectiv să creeze contextul demarării procesului de evaluare 

externă a școlilor doctorale. 

 

În ceea ce privește art. 13, care modifică art. 263, alin. (10), din L.E.N. nr. 1/2011, 

posibilitatea degrevării totale de norma didactică a personalului didactic de conducere, de 

îndrumare și de control, ar putea conduce la abuzuri, întrucât nu sunt reglementate 

modificările ce trebuie să intervină, implicit, în fișa postului cadrului didactic respectiv.  

 

ANOSR mai atrage atenția și asupra art. 15, alin. (4), care introduce art. 2941 după  

art. 294 din L.E.N. nr. 1/2011, cu privire la faptul că aceste calificative acordate cadrelor 



 

 

didactice din învățământul superior în urma evaluării periodice a acestora, nu se supun unei 

grile reglementate la nivel național. Mai exact, calificativul „foarte bine” diferă de la o 

universitate la alta, lucru care vine în detrimentul obiectivității și transparenței concursurilor 

pentru promovarea în cariera didactică. 

Mai mult, în privința prevederilor referitoare la posturile vacante aprobate de senatele 

universitare, considerăm necesară o limitare procentuală a acelor posturi care au ca scop 

promovarea în cariera didactică, raportat la numărul total de posturi. Acest număr total de 

posturi include și cazurile de ocupare a unor posturi de asistenți universitari, acesta fiind 

considerat pragul minim, adresat noilor veniți. 

 

Având o vedere de ansamblu a prezentei Ordonanțe de Guvern, în lumina celor 

menționate anterior, considerăm că acest act normativ conferă o imagine pozitivă asupra 

sistemului de învățământ superior din România. Cu toate acestea, ANOSR semnalează 

necesitatea de explicitare a prevederilor menționate anterior, ținându-se cont de ele în 

redactarea actelor normative ce urmează a fi promulgate în vederea aplicării acestei 

Ordonanțe de Guvern. 

 


