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1. Proiectul de act normative nu este însoțit de o fundamentare 
Recomandare: Publicarea unei note de fundamentare / a unui argument / a oricărei justificări cu 
privire la alegerile Ministerului făcute în cuprinsul documentului. 
 
Proiectul de act normativ nu este însoțit de nicio justificare. De ce a ales Ministerul Educației o 
formulare sau alta? Nu se știe, sau cel mult putem deduce din aparițiile publice ale ministrului. Este 
un exemplu de foarte proastă guvernare.  
 

2. Durata cursurilor 
Recomandări: 

- Data începerii cursurilor: 1 septembrie 2020 

- Data încheierii cursurilor: 1 iunie 2021 

Beneficii: 
- Permite folosirea mai bună a lunii septembrie, prietenoasă din punct de vedere meteorologic. 

- Permite încheierea cursurilor cel târziu la 1 iunie, evitând programarea examenelor în 

perioada cea mai călduroasă a anului. 

- Permite o distribuire mai bună a săptămânilor de cursuri între cele două semestre. 

3. Data de început a anului școlar 
Recomandare: anul școlar să înceapă la 15 august 2020. 
 
Începerea anului școlar la data de 15 august 2020 permite începerea cursurilor de la 1 septembrie, cu 
beneficiile enumerate la punctul 2. Suprapunerea parțială cu anul școlar curent va fi rezolvată prin 
ordine de ministru care reorganizează finalul anului școlar curent. 
 

4. Data de încheiere a anului școlar 
Recomandare: anul școlar să se încheie la 15 august 2021. 
 
Încheierea anului școlar la 15 august 2021 este naturală în cazul în care va începe la 15 august 2020.  
 
Chiar dacă propunerea de la punctul 3. nu este acceptată, este necesară închiderea mai devreme a 
anului școlar pentru a permite ca măcar anul școlar următor să înceapă la 15 august. Altfel, vom intra 
într-un argument circular, în care niciodată nu poate să înceapă anul școlar mai devreme, pentru că 
cel anterior nu s-a terminat. 
 

5. Reorganizarea structurii anului școlar 
Recomandare: reorganizarea structurii anului școlar, pentru a corespunde cu propunerile de la 
punctele 2-4, de regulă prin decalarea cu două săptămâni.  

http://www.inovarepublica.ro/

