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Modificări

SUMAR EXECUTIV
Titlul cursului: Politici publice în domeniul învățământului preuniversitar particular.
Grupul țintă: Personalul din ONG-uri, inclusiv școli organizate juridic ca asociații, fundații și alți
parteneri sociali.
Definiția conceptelor de politici publice și de învățământ preuniversitar particular:
Politicile publice reprezintă ansamblul proceselor de identificare a unor soluții pentru o serie de
probleme existente, în vederea îndeplinirii cât mai eficiente a scopurilor publice.
Modalitatea de elaborare a politicilor publice constă în identificarea problemelor, căutarea unui set
de soluții adecvate problemelor identificate și în final selectarea soluțiilor care rezolva în mod
eficient problemele constatate.
Învățământul preuniversitar particular reprezintă totalitatea unităților particulare de
învățământ preuniversitar, organizate la toate nivelurile și formele, conform legislației în vigoare.
Legea Învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede
că „agenții economici, persoane fizice sau juridice pot înființa unități de învățământ privat cu
acordul inspectoratele școlare, conform unei proceduri de acreditare. Unitățile de învățământ
privat acreditate fac parte din sistemul național de învățământ și pot beneficia de sprijinul
statului”.
Unitățile particulare de învățământ sunt unități libere, deschise, autonome atât din punct de vedere
organizatoric, cât și economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată
de Constituție.
Învățământul privat funcționează potrivit legii dacă:
ü
ü
ü

este organizat și funcționează pe principiul non-profit;
este organizat pe principii nediscriminatorii și respinge ideile, curentele și atitudinile
antidemocratice, xenofobe, șovine și rasiste;
respectă standardele naționale.

Criteriile, standardele și indicatorii de performanță pe care trebuie să le îndeplinească unitățile de
învățământ preuniversitar particular sunt identice cu cele pe care trebuie să le îndeplinească
unitățile de învățământ de stat.
Rezumat: Cursul este necesar și recomandat tuturor persoanelor retribuite din bugetul statului și
nu numai, preocupate de educația, formarea și dezvoltarea personală a tuturor tinerilor din
România, în deplină concordanță cu coordonatele fundamentale care stau la baza activității
învățământului românesc și a activității învățământului preuniversitar particular, în mod special.
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Prin cursul de față se intenționează să se contribuie la:








Alinierea legislației privind învățământul preuniversitar particular cu dinamica sistemelor
de educație;
Elaborarea de reglementări suplimentare, care să clarifice, aspecte privind standardele
și/sau normele de autorizare și acreditare și procedurile aferente, mobilitatea personalului
didactic, statutul after school-ului din învățământul preuniversitar particular;
Implicarea tuturor factorilor cointeresați în cadrul unui proces participativ de formulare de
propuneri de politici publice privind învățământul preuniversitar particular;
Implicarea MEN ca partener, va asigura premisele pentru acceptarea și implementarea
propunerilor astfel încât problemele grupului țintă vor fi dezbătute, se vor identificată
soluții care vor fi promovate spre acceptare și implementare către entitatea cu competențe
în domeniu;
Găsirea soluțiilor celor mai adecvate pentru problemele identificate la nivelul grupului
țintă, contribuind astfel la realizarea unei analize privind învățământul preuniversitar
particular din România, caracterul inovativ constând în tematică învățământului particular
și în abordarea propusă, respectiv aceea de formulare de politici publice în cadrul unui
proces participativ complex extins, în cadrul căruia vor fi activ implicați reprezentanți ai
societății civile (ONG-uri–inclusiv școli organizate juridic că asociații, fundații, etc și
parteneri sociali), împreună cu decidenții din administrația publică (MEN și/sau instituțiile
aflate în subordonarea și coordonarea MEN).

Cuvinte cheie: învățământ preuniversitar particular, analiză, soluții, propuneri, aliniere legislație,
reglementări, norme și proceduri.
Obiective generale:
1. Creșterea coerenței, eficienței, predictibilității și transparenței cadrului de organizare și
funcționare a învățământului preuniversitar particular;
2. Dezvoltarea, promovarea și acceptarea de propuneri de politici publice alternative în cadrul unui
proces decizional participativ și consultativ, având ca beneficiari ONG-uri, inclusiv școli
organizate juridic ca asociații, fundații etc, parteneri sociali, împreună cu decidenți din
administrația publică (MEN și/sau instituțiile aflate în subordonarea și coordonarea MEN);
3. Implicarea activa a tuturor decidenților în calitate de reprezentanți ai grupului țintă, în vederea
dezvoltării și introducerii de sisteme și standarde comune pentru asigurarea unei educații de
calitate în învățământul preuniversitar particular din România, în concordanță cu Strategia pentru
Consolidarea Administrației Publice (SCAP).
Obiective specifice:
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1. Dezvoltarea unui mecanism de interacțiune și consultare dintre societatea civilă (160
reprezentanți ONG, inclusiv școli organizate juridic ca asociații, fundații, parteneri sociali)
și decidenți din autoritățile și instituțiile publice (44 reprezentanți ai MEN, ISJ, ARACIP);
2. Identificarea și analiza problemelor existente și a propunerilor de îmbunătățire a politicilor
ce privesc învățământul preuniversitar particular din România;
3. Identificarea unei proceduri de interacțiune între ONG-uri, parteneri sociali și MEN pentru
susținerea și promovarea inițiativelor de reformă ce privesc învățământul particular
preuniversitar;
4. Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în procesele
decizionale ce privesc învățământul preuniversitar particular, prin instruire și activități
comune;
5. Inițierea, formularea și promovarea de propuneri de politici publice alternative la politicile
Guvernului (conform SCAP) și monitorizarea politicilor guvernamentale din acest
domeniu.
Rezultate așteptate



Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și
promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;
Personal din ONG-uri și parteneri sociali instruiți în domeniul inițierii, formulării și
promovării de propuneri de politici publice alternative la politicile Guvernului, cât și al
monitorizării politicilor guvernamentale din acest domeniu (conform SCAP): 160
reprezentanți.
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ABREVIERI

GUV
MEN
OUG
UE
SCAP
POCA
MySMIS
ISJ
ARACIP
ONU

Guvernul României
Ministerul Educației Naționale
Ordonanță de Urgență a Guvernului
Uniunea Europeană
Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Sistem de schimb electronic de date între beneficiari și o autoritate de
management
Inspectoratele Școlare Județene
Agenția Națională de Asigurare a Calității Învățământului Preuniversitar
Organizația Națiunilor Unite

UNESCO
DRPPS
CDS
MMFPSPV

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație Știință și Cultură
Direcția Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali
Comisie de Dialog Social
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

ROFUIP

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar
Patronatul Investitorilor Autohtoni

PIAROM
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PROLEGOMENE
Prin acest suport de curs încercăm să surprindem și să oferim instrumente și mijloace facile de
înțelegere a ceea ce reprezintă învățământul preuniversitar românesc în general și învățământul
preuniversitar particular românesc, în special, iar dumneavoastră și numai dumneavoastră
cursanții și alți cititori, sunteți cei care veți aprecia, sperăm, eforturile experților, autori ai acestui
„ghid de bune practici”.
Datorită acestui curs ne putem adresa și celor care la un moment dat în evoluția și carieră lor
profesională pot deveni decidenți politici și care poate vor avea un cuvânt greu de spus în
modificarea și completarea actelor normative în vigoare din domeniul educației, poate chiar și în
adoptarea de noi reglementări care vor conduce la optimizarea sistemului de învățământ
românesc.
De asemenea, ne adresăm tuturor cadrelor didactice din țara noastră dar și persoanelor din
mediul privat, părinților și elevilor, întregii societăți chiar, învățământul fiind un factor
determinant în devenirea fiecărui individ, care sunt direct interesați de stadiul și evoluția
învățământului românesc, fiind bine-cunoscut faptul că încă de la Revoluția din 1989, sistemul de
învățământ românesc a fost și mai este încă într-un continuu proces de reorganizare, proces lăudat
adeseori dar blamat în general.
Pe parcursul suportului de curs vom face referire, vom interpreta și vom analiza, într-un mod
obiectiv, documentele/legislația, după caz, specifice/specifică în domeniul educației, propunând
unele acțiuni și măsuri, care credem noi, dacă se vor implementa, vor contribui într-o mare
măsură, la o serie de schimbări în bine în sistemul educațional românesc, pentru că fără o
educație adecvată și de calitate este puțin probabil să avem angajați calificați și responsabili pe
piață muncii. Urmare acestor acțiuni și măsuri, sperăm că școală românească să se transforme
și să evolueze în raport cu cerințele și dinamică societății actuale și aprecierile de genul
„superficialitatea din învățământul preuniversitar afectează mediul studiilor superioare și
implicit și piața muncii” să nu mai existe.
Este în interesul statului român și a întregii societății românești să conștientizeze pericolul
reprezentat de slabele performanțe obținute în domeniul educației, România fiind pe locul al IIIlea în Europa în ceea ce privește timpul pe care copiii îl petrec obligatoriu la școală: 11 ani, cu
toate acestea, fiind codașa în ceea ce privește rezultatele la testele PISA, iar 42% dintre elevi
români fiind analfabeți funcționali. Suntem tot pe locul III și la abandonul școlar. Experții din
învățământ spun că acest lucru s-ar datora modului superficial în care se practică activitatea
didactică în țară noastră...
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INSTITUȚIILE, PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE IMPLICATE ÎN SISTEMUL DE
ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ROMÂNIA
Educația reprezintă elementul de bază a structurii culturale, profesionale și sociale a unui stat, fiind
un important factor de progres, cu implicații directe asupra economiei, vieții politice și a întregii
societăți în ansamblu ei.
Guvernul României
Guvernul României prin strategia de guvernare în educație are în vedere îndeplinirea unor
obiective, după cum urmează:




















Creșterea performanței sistemului românesc de învățământ;
Asigurarea politicilor de echitate socială;
Asigurarea deprinderilor și competențelor care să permită dezvoltarea personală,
intelectuală și profesională din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții;
Deschiderea sistemului de educație, formare profesională și cercetare către societate, către
mediul social, economic și cultural;
Întărirea gradului de coeziune socială și creșterea participării cetățenilor la programele de
dezvoltare economică și socială prin promovarea cetățeniei active;
Stimularea inovării și creativității, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de
educație și de formare profesională;
Construirea societății cunoașterii prin transformarea educației în vector de dezvoltare
socio-economică;
Asigurarea competitivității la nivel european și internațional;
Permanentizarea colaborării cu diaspora științifică românească;
Stimularea creativității, inovării și transferului tehnologic;
Depolitizarea sistemului și promovarea profesioniștilor în managementul educațional;
Promovarea politicilor publice bazate pe nevoile sistemului, identificate în urma unor studii
și analize;
Respectarea principiului autonomiei în educație și a principiului responsabilității publice
și întărirea mecanismelor legale de funcționare a acestor principii;
Integrarea tinerilor pe piața muncii prin dezvoltarea de politici care să asigure un nivel
ridicat de creștere și de ocupare durabilă a forței de muncă, bazate pe cunoaștere;
Creșterea vizibilității internaționale a României prin rezultatele obținute în educație;
Coordonarea politicilor din sectorul educației cu politicile și inițiativele altor sectoare, în
vederea atingerii obiectivelor mai sus menționate;
Creșterea resurselor financiare alocate educației, inclusiv prin atragerea unor surse de
finanțare private;
Respectarea principiului dialogului social;
Asumarea rolului de stat membru al Uniunii Europene prin participarea la formularea
politicilor și inițiativelor comune în domeniul educației, cercetării, atât la nivelul Uniunii
Europene, cât și în afara acesteia (colaborarea cu Asia, Australia, America Latină, America
de Nord și Africa);
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Creșterea rolului României în acordarea de asistență în domeniul educației altor ţări, în
vederea atingerii obiectivelor asociate iniţiativei Education for All, iniţiativă susţinută de
ONU și coordonată la nivel global de UNESCO*.

Ministerul Educației Naționale
MEN are autoritatea deplină în ceea ce privește administrarea generală a învățământului. Prin
diversele sale funcțiuni, MEN gestionează toate problemele care apar la nivel de sistem, de la
construirea şcolilor pentru elevi cu nevoi speciale, pregătirea și evaluarea elevilor și a cadrelor
didactice, cercetarea, dezvoltarea, investițiile până la strategiile de reformă și de evaluarea calităţii.
În afară granițelor naționale, MEN stabileşte și încheie acorduri internaţionale pentru elevii din
România și pentru validarea diplomelor românești. Pentru învăţămntul preuniversitar, MEN
stabileşte grupe pregătitoare pentru învăţămntu primar asigurând continuitatea de la învăţămntu
preşcolar la cel școlar, aprobă şcolarizarea pentru cei care nu și-au încheiat cei 8 ani de învăţămntu
obligatoriu, dezvoltă metodologia pentru examenul național de la sfrşitul învăţămntului
obligatoriu, pentru examenele de admitere în licee, pentru examenul de bacalaureat și pentru
examenele de admitere în învăţămntul universitar.
MEN, prin structurile sale: Direcția Generală pentru Educație Timpurie, Învățământ Primar și
Gimnazial, Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Direcția
Minorități și Inspectoratele Școlare Județene, aprobă înființarea instituțiilor pre-universitare, altele
decât şcolile generale sau liceele, stabileşte și numeşte directorii pentru şcolile generale și pentru
licee, stabileşte limitele de şcolarizare și clasele speciale, monitorizează infrastructură școlară,
stabilește manualele și materialele scolare, controleaza activitatea desfasurata și modul în care sunt
utilizate resursele financiare alocate, etc.
Agenția Națională de Asigurare a Calității Învățământului Preuniversitar (ARACIP)
ARACIP este o instituţie publică de interes național, aflată în subordinea MEN, care are
personalitate juridică și buget propriu de venituri și cheltuieli și care a fost înfiinţată prin Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educației, aprobată prin Legea nr.
87/2006 și care realizează:



Evaluarea externă a calităţii educației oferite de instituțiile de învățământ preuniversitar
și de alte organizaţii furnizoare de educație;
Autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a unităților de învățământ
preuniversitar.

ARACIP derulează următoarele activități:


Activitatea de evaluare și acreditare a furnizorilor de educație din învățământul
preuniversitar;
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Efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului Educaţiei, evaluarea calităţii
educației din învățământul preuniversitar;
Realizează, împreună cu inspectoratele școlare și direcţiile de resort din MEN
activitatea de monitorizare și control a calităţii;
Efectuează, cel puţin o dată la 3 ani, evaluarea organizaţiilor furnizoare de educație
acreditate;
Propune MEN înfiinţarea și acreditarea, prin ordin, a instituţiilor de învățământ
preuniversitar pentru fiecare nivel de învățământ, program de studii și calificare
profesională, după caz;
Elaborează standardele, standardele de referinţă și indicatorii de performanţă,
metodologia de evaluare instituţională și de acreditare, manuale de evaluare internă a
calităţii, ghiduri de bune practici;
Elaborează un raport anual cu privire la propria activitate, analize de sistem asupra
calităţii învățământului preuniversitar din România, recomandări de îmbunătățire a
calităţii învățământului preuniversitar;
Elaborează codul de etică profesională a experţilor în evaluare și acreditare.

Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul
Acesastă direcție se separă în două componente:
1. Direcția Generală Minorităţi
Direcția Generală Minorități are ca atribuții principale: coordonarea, organizarea și conținutul
învățământului pentru minoritățile naționale recunoscute în România, coordonând și modul de
aplicare a strategiei de dezvoltare și de reformă în cadrul învățământului destinat minorităţilor
naționale pentru a asigura alinierea calității învățământului pentru minorități, la standardele
europene.
Direcția Minorităţi organizează de asemenea olimpiadele și concursurile naționale școlare
destinate elevilor din unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităţilor naționale sau cu
studiul limbii materne, monitorizand unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităţilor
naționale sau cu studiul limbii materne și colaborand toate cu direcţiile generale, direcţiile,
serviciile și compartimentele din structura ministerului, precum și cu alte ministere, cu organizaţii
guvernamentale, interguvernamentale și neguvernamentale, în vederea eficientizarii și promovării
învățământului pentru minorităţile naționale.
2. Direcția Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali (DRPPS)
Direcția Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali asigură participarea reprezentantului MEN
la ședințele comisiilor parlamentare, precum și în Plenul Senatului și Camerei Deputaților, oferind
asistență de specialitate la dezbaterea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi. Totodată,
urmărește și procesul legislativ al proiectelor de lege sau propunerilor legislative aflate în
dezbatere parlamentară, formuland puncte de vedere privind propunerile legislative aflate în zona
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de competență a MEN, pe care le transmite ulterior către Departamentul pentru Relația cu
Parlamentul - Guvernul României.
Direcția Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali are ca responsabilitate și întocmirea
răspunsurilor la adresele Departamentului pentru Relația cu Parlamentul - Guvernul României
referitoare la întrebările și interpelările adresate ministrului Educației de către deputații sau
senatorii din Parlamentul României.
În relația de colaborare cu partenerii sociali, (sindicatele și patronatele reprezentative la nivel de
sector de activitate și organizațiile neguvernamentale, care au ca obiectiv de activitate domeniul
educației) DRPPS asigură funcționalitatea secretariatului Comisiei de Dialog Social (CDS),
înființată și organizată în baza Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Totodată, DRPPS se ocupa de convocarea sedintelor CDS, de redactarea minutele ședințelor CDS,
de întocmirea raportările către MMFPSPV, de transmiterea minutelor ședințelor CDS către
partenerii sociali, de în initierea proiectelor de modificare și completare a Regulamentului
Comisiei Dialogului Social. DRPPS asigură și secretariatul celor două comisii paritare de la nivelul
MEN, înființate în baza Contractelor colective de muncă din sectoarele de activitate învățământ
preuniversitar, respectiv, învățământ superior și cercetare.
Inspectoratele Școlare
În conformitate cu prevederile art. 142 al Legii Învățământului nr. 84/1995 cu modificările și
completările ulterioare, inspectoratele școlare sunt organe descentralizate de specialitate,
subordonate MEN având, în principal, următoarele atribuţii:










urmăresc modul de organizare și de funcționare a reţelei de învățământ preuniversitar,
în conformitate cu politica educaţională la nivel național;
asigură aplicarea legislaţiei în organizarea, conducerea și desfăşurarea procesului de
învățământ;
asigură calitatea învățământului și respectarea standardelor naționale prin inspecţia
şcolară;
înfiinţează, cu avizul MEN, unități școlare ale învățământului de stat: grădiniţe, școli
primare, gimnazii, școli de arte și meserii;
propun MEN reţeaua de şcolarizare din raza lor teritorială, în conformitate cu politica
educaţională, a studiilor de prognoză, după consultarea unităților de învățământ, a
autorităţilor locale, a agenţilor economici și a partenerilor sociali interesaţi;
asigură, împreună cu autoritățile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor pe
durata învățământului obligatoriu;
coordonează încadrarea unităților de învățământ cu personal didactic necesar, în
conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic;
organizează și îndrumă activitatea de perfecţionare a personalului didactic, de cercetare
ştiinţifică și alte acţiuni complementare din învățământul preuniversitar;
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coordonează utilizarea, dezvoltarea și protejarea bazei didactico-materiale din unitățile
de învățământ, împreună cu autoritățile publice locale;
coordonează organizarea admiterii și a examenelor de absolvire din unitățile de
învățământ, precum și a concursurilor școlare;
controlează activităţile și serviciile de învățământ preuniversitar organizate de agenţi
economici, fundații, asociații, culte și de alte persoane juridice sau fizice de pe raza lor
teritorială;
onstată eventualele încălcări ale prevederilor legale și iau măsurile prevăzute de lege;
coordonează activitatea bibliotecilor din unitățile de învățământ subordonate;
coordonează și controlează activitatea Casei corpului didactic.

Structura inspectoratelor școlare se stabileşte prin ordin al ministrului ed educației. În structura
inspectoratelor școlare din judeţele cu învățământ și în limbile minorităţilor naționale, sunt
cuprinşi și inspectori şcolari pentru acest învățământ. Unitățile extraşcolare și unitățile conexe
învățământului preuniversitar sunt subordonate inspectoratului școlar.
Inspectoratul școlar are un consiliu de administraţie și un consiliu consultativ.
Consiliul de administraţie
Consiliul de administraţie este format din 9 - 11 membri, dintre care enumerăm : inspectorul școlar
general, inspectorii şcolari generali adjuncţi, directorul Casei corpului didactic, directorul
administrativ, contabilul-şef, consilierul juridic al inspectoratului școlar și alţi membri. Inspectorul
școlar general este preşedintele de drept al consiliului de administraţie.
Consiliul consultativ
Consiliul consultativ este format din directori de unități de învățământ, din alte cadre didactice de
prestigiu, inclusiv din învățământul superior, din reprezentanți ai părinţilor, ai autorităţilor locale
administrative, ai comunităţilor religioase, ai agenţilor economici, precum și din alţi parteneri
sociali. Preşedintele consiliului consultativ este ales, prin vot secret, dintre membrii acestuia.
Inspectoratele școlare sunt cele care organizează periodic conferinţe judeţene ale personalului
didactic din învățământul preuniversitar, pe specialităţi, cu rol consultativ, participativ și metodic.
Inspectorul școlar general, inspectorii şcolari generali adjuncţi și directorul Casei corpului didactic
sunt numiţi prin ordin al ministrului educației, pe baza criteriilor de competenţă profesională și
managerială, conform legii. Inspectorii şcolari se numesc de către inspectorul școlar general, prin
concurs, pe baza criteriilor de competenţă profesională și managerială, de regulă pe o perioadă de
4 ani, conform legii.
De asemenea, inspectoratele școlare sunt cele care infiinţează grădiniţele de stat, şcolile primare,
gimnaziale, profesionale, de ucenici, și care asigură frecventarea şcolii pe perioada nvăţămntului
obligatoriu, impreună cu organele autorităţii publice locale.

14

Inspectoratul școlar supraveghează modul în care este utilizată și protejată baza materială a fiecărei
școli și asigura personalul didactic adecvat, organizează educația permanentă pentru personalul
didactic, coordonează examenele de admitere și de absolvire și monitorizează toate activităţile și
serviciile din învățământul preuniversitar finanţate din fonduri particulare, pentru a asigura
legalitatea acestora.
La nivel preuniversitar, inspectoratul școlar are responsabilităţi mari în ceea ce privește inspecţia
curriculară, resursele umane, performanţele profesorilor, resursele financiare și modul de
gestionare aa acestora.
Inspecţiile periodice examinează nivelul de şcolarizare, competenţa profesorilor și a directorilor,
precum și măsura în care este respectat curriculumul.
Autoritățile publice locale
Autorităţile publice locale răspund de implementarea legislaţiei la nivel local, în modul cel mă
eficient și au fost create chiar la începutul procesului de reformă al administraţiei publice.
Sistemul administrativ este organizat în 42 de judeţe și trei tipuri de autorităţi locale, de obicei
clasificate conform numărului de locuitori: comune, pnă la 5.000 de locuitori, oraşe, până la 20.000
de locuitori, precum și municipii, peste 20.000 de locuitori, toate acestea funcţionand ca entităţi
juridice, cu patrimoniu propriu și cu iniţiative proprii care servesc interesele publice.
Consiliile locale funcționează că organisme de deliberare pentru comune și oraşe și prin structura
și statutul lor fac propuneri pentru a iniţia și implementa programe pentru dezvoltarea educației la
nivel local.
Conform legii nr. 713 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 206/2000 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, actualizata cu
modificarile și completarile ulterioare, finanţarea unităților de învățământ preuniversitar de stat se
face descentralizat prin bugetele consiliilor judeţene, prin bugetul Consiliului General al
Municipiului Bucureşti sau prin bugetele locale. Repartizarea fondurilor pe unitățile de învățământ
preuniversitar se face prin hotărâre a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti sau a consiliului local, pe baza metodologiei elaborate de MEN, aprobată prin hotărâre
a Guvernului, și cu asistență tehnică a inspectoratelor școlare. Finanţarea cheltuielilor de capital,
de funcționare, de întreţinere și de reparare a unităților din învățământul preuniversitar, precum și
a bazei didactico-materiale, este asigurată prioritar de către consiliile judeţene, de Consiliul
General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale, din bugetele acestora, precum și din
resursele proprii ale respectivelor unități.
Fondurile necesare pentru salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar și administrativ din
unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar, fondurile pentru deplasări, precum și fondurile
pentru cheltuieli de dotări cu obiecte de inventar și cărţi, sunt asigurate din bugetul de stat și
defalcate în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.
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MEN poate să aloce, cand este cazul de la buget fonduri, pentru finanţarea cheltuielilor curente
aferente unor activități extraşcolare, pentru educația copiilor cu deficienţe, pentru perfecţionarea
pregătirii profesionale a cadrelor didactice și pentru alte acţiuni și activități, în condiţiile legii.
În zonele defavorizate, precum și în situaţii speciale stabilite prin hotărâre a Guvernului, urmare
analizelor riguros efectuate se pot aloca fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul MEN pentru
dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a învățământului preuniversitar, precum și pentru alte
cheltuieli.
Sindicatele din învățământ
Sindicatele din învățământ sunt organizaţii non-guvernamentale infiinţate conform legii
sindicatelor nr. 54/2003 cu modificările și completările ulterioare, pentru a apăra drepturile
economice, sociale, profesionale și culturale ale mebrilor săi.
Constituirea, organizarea, funcționarea, reorganizarea și încetarea activității unei organizații
sindicale este reglementată prin statutul adoptat de membrii săi, cu respectarea legii mai sus
menționate. Organizațiile sindicale sunt independente față de autoritățile publice, de partidele
politice și de organizațiile patronale și nu pot desfășura activități cu caracter politic.
Sindicatele din învățământ nu au responsabilităţi decizionale, dar și-au creat o reţea instituţională
locală mare și au un rol consultativ față de administraţie. Ele sunt acreditate în calitate de
observatori în cadrul proceselor de decizie la nivel central, regional și local și fac eforturi de a
influenţa în sens constructiv procesele legislative, politice, manageriale și de finanţare a educației.
Sindicatele au un impact major în ceea ce privește implementarea inovaţiilor educaţionale prin
intermediul programelor de evoluţie a cadrelor didactice.
Pornind de la premisa că educația da valoare unei națiuni, cea mai mare federație a sindicatelor
din sistemul de învățământ românesc, cunoscută sub titulatura de Federația Sindicatelor Libere din
Învățământ, are peste 60 de organizații sindicale afiliate, membri de sindicat în 4.400 de unități
din învățământul preuniversitar și reprezintă 63% din numărul total al angajaților din educație.
Strategia principala a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, vizează reprezentarea și
apărarea interesele personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, dar și elevilor și părinților.
Directorii de școli
Directorii de școli, ajutaţi de directorii adjuncţi, administrează unitățile din învățământul
preuniversitar sau vocaţional de stat impreună cu consiliul profesoral. Ei sunt numiţi pe o perioadă
de patru ani de către inspectorul școlar general, în urmă unui concurs. Candidaţii trebuie să facă
dovadă experienţei profesionale și manageriale.
Directorii de școli generale și de licee sunt propuşi în funcții de către inspectorul școlar general,
fiind selecţionaţi și numiţi de către MEN.
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Directorii reprezintă şcolile în relația cu administrația locală și cu comunitatea locală, stabilind
modul de utilizare a facilităţilor, echipamentelor și a altor resurse școlare dar și coordonnd, în
acelaşi timp, toate cheltuielile. Directorii adoptă și aplică prevederile regulamentelor financiare și
contabile la nivelul unităţii școlare.
Ei sunt cei care identifică și monitorizează investiţiile pentru infrastructură şcolii, pentru cheltuieli
și pentru intreţinerea anuală a şcolii, care justifică proiectele și le supun spre aprobare la
inspectoratele școlare și la consiliile locale și/sau judeţene, care dezvoltă și aplică strategii pentru
obţinerea de venituri extrabugetare, care aprobă cheltuielile, care implementează procedurile
financiare pentru achiziţionarea bunurilor și serviciilor și care angajează unitatea şcolară în
activități patrimoniale impreună cu directorul edconomic al unitățîi de învățământ.
Directorii coordonează și monitorizează activităţile de dezvoltare, de imbunătăţire și de intreţinere
a infrastructurii şcolii, stabilind contracte cu proiectanţîi și cu companiile particulare și de stat
pentru emiterea documentaţiile tehnice, în vederea efectuării unor operațiuni de reparaţii capitale
și curente. Ei răspund de asemenea, de toate problemele de personal, definind obligaţiile
personalului, drepturile, salariile, premierile, realizând contractele și fişele postului.
În cadrul consiliilor profesorale, directorii sunt cei care evaluează performanţele profesorilor,
enunțând criteriile care stau la baza acordării salariilor de merit ale personalului didactic, cei care
verifică și semnează documentele de plată, care rezolvă problemele personalului și toate aspectele
care vizează finanţele și managementul.
Directorul adjunct este membru al consiliului de administraţie și al consiliului profesoral, prezidnd
şedinţele în lipsa directorului. Acesta din urmă îi deleagă responsabilitatea de a administra
curriculumul, de a supraveghea cicluri din unitatea şcolară, de exemplu învățământul primar, sau
responsabilitatea activităţii extraşcolare în relația cu părinţii sau agenții din afară şcolii.
Consiliul profesoral
Consiliul Profesoral este structura organizatorică a fiecărei entități școlare care ia decizii
referitoare la toate cadrele didactice, inclusiv în ceea ce privește planificările, nominalizarea
profesorilor care participa la cursuri de perfecţionare, validarea notelor elevilor, evaluarea acestora
dar în ceea ce privește orientarea profesională.
Consiliul antrenează toate cadrele didactice în acest proces, astfel încât acesta este activ implicat
în orice aspect pedagogic al unităților școlare. Consiliul profesoral, avizează și validează hotărrile
directorulu, referitoare la curriculum, la relaţiile dintre elevi și la perfecţionarea profesională a
cadrelor didactice.
Cadrele didactice
Funcţia didactică reprezintă ansamblul competențelor și responsabilităţilor, stabilite în temeiul
legii, în scopul organizării și desfăşurării procesului de educație, unde personalul didactic este acel
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personal care are atribuţii de planificare, organizare, desfăşurare, monitorizare, evaluare și control
a procesului educaţional în cadrul sistemului național de învățământ.
Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de învățământ responsabile cu instruirea și
educația. Din categoria personalului didactic face parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de
studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală
conformă deontologiei profesionale și care sunt apte din punct de vedere medical și psihologic
pentru a îndeplini această funcţie.
Statutul personalului didactic, stabilit prin Legea 128/1997 actualizată cu modificările și
completările ulterioare, stabileşte pentru fiecare funcţie didactică și didactică auxiliară, cerințele
privind formarea iniţială, sub formă condiţiilor de ocupare a funcţiilor respective. Aceste condiţii
se referă la studiile și formarea profesională care trebuie urmate de persoanele care doresc să ocupe
o funcţie didactică sau didactică auxiliară. Numai persoanele care satisfac aceste condiţii sunt
considerate calificate pentru funcţiile respective. În condiţii speciale, funcţiile didactice în
învățământul preuniversitar pot fi ocupate pentru perioade limitate de timp cu personal necalificat,
însă în majoritatea cazurilor această situaţie se constituie că o amânare a calificării și se aplică
numai în situaţiile și în locurile în care există o lipsă de cadre didactice calificate, cum ar fi pentru
anumite discipline - că informatică sau limbile moderne, sau în anumite localităţi unde lipsa de
personal este acută.
În prezent, în România ne confruntăm cu o criză a cadrelor didactice. Necesarul de cadre didactice
este acoperit prin mii de cadre didactice necalificate care încearcă să acopere scăderea numărului
de persoane care predau că profesie, deoarece salariile mici reprezintă principalul motiv care îi
îndepărtează pe tineri de dorința de a alege aceste profesii.
Potrivit Federaţiei Sindicatelor din Educaţie, România este singură ţară din Uniunea Europeană în
care, cadrele didactice necalificate fac oficial parte din sistemul educaţional – și care însumau în
anul 2017 un număr de 4.500 de persoane.
Este deja cunoscut faptul că profesorii din România câştigă în medie aproximativ 300 de euro pe
luna, ceea ce reprezintă în jur de 10 ori mai puţini bani decât cea mai mare parte dintre omologii
lor europeni. Conform unor studii efectuate în anul 2017, s-a stabilit că în anul 2008 și-au
definitivat studiile în jur de 19.900 de cadre didactice noi, comparativ cu un număr de 16.000 de
cadre didactice noi, în anul 2017.
Cu toate că numărul copiilor care se înscriu la școală este din ce în ce mai mic, pe măsură ce
populaţia României scade vertiginos din cauza migraţiei în masă, studiile arată că în anul 2008,
aproximativ 350. 000 de profesori au pregătit un număr de 4 milioane de copii, în timp ce în anul
2017, aproximativ 294. 000 de profesori au pregătit un număr de 3 milioane de copii.
Conform statisticilor Uniuniii Europene, România cheltuieşte cea mai mică suma pentru educație
din UE, respectiv 248 € pe cap de locuitor, față de o medie a UE de 1.400 € pe cap de locuitor,
fapt ce explică într-un fel deficitul de cadre didactice titulare.
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN ROMÂNIA, DESCRIERE ȘI STRUCTURA
ÎN CONTEXTUL ACTUAL ECONOMIC ȘI POLITIC
Structura sistemului educației naționale din România este alcătuită din același sistem de
şcolarizare, pentru toţi elevii, până la sfârşitul ciclului învățământului obligatoriu.
Sistemul național de învățământ preuniversitar este constituit din ansamblul unităților de
învățământ de stat, particulare și confesionale autorizate și acreditate.
Învățământul preuniversitar este organizat pe niveluri, pe forme de învățământ și după caz, pe
filiere și pe profiluri, asigurând condițiile necesare pentru dobândirea competențelor cheie și
pentru profesionalizarea progresivă.
Sistemul național de învățământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:








Educația timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și învățământul
preșcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare;
Învățământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV;
Învățământul liceal, care cuprinde:
a). învățământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-IX;
b). învățământul secundar superior sau liceal, care cuprinde clasele de liceu XXII/XI1I, cu urmatoarele filiere: teoretică, vocațională și tehnologică;
Învățământul profesional, cu durata intre 6 luni și 2 ani;
Învățământul terțiar non-universitar, care cuprinde învățământul postliceal;
Învățământul liceal vocațional și tehnologic;

Învățământul profesional și învățământul postliceal se organizează pentru specializări și calificări
stabilite de MEN în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor. Învățământul general
obligatoriu este format din învățământul primar și învățământul secundar inferior. Învățământul
tehnic cuprinde clasele a XII-a și a Xlll-a din învățământul liceal, filiera tehnologică.
Învățământul profesional și tehnic este format din:




învățământul profesional;
învățământul tehnic;
învățământul postliceal.

Formele de organizare a învățământului preuniversitar sunt:



învățământul cu frecvența;
învățământul cu frecvența redusă;

Învățământul obligatoriu este învățământul cu frecvența, în mod excepțional, pentru persoanele
care au depășit cu mai mult de 3 ani vârstă clasei, învățământul obligatoriu putând fi organizat și
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în formă de învățământ cu frecvența redusă, în conformitate cu prevederile unei metodologii
elaborate de MEN.
Pentru copiii cu cerințe educaționale speciale sau nedeplasabili din motive medicale, se poate
organiza învățământ la domiciliu sau pe lângă unitățile de asistență medicală.
Există mai multe alternative pentru sistemul de învățământul care urmează învățământulul
obligatoriu, respectiv o opțiune teoretică constând din patru sau cinci ani de liceu, în prezent şcoala
profesională putând să includă programe care se desfăşoară pe doi, trei sau patru ani.
O altă opțiune constă în şcolile de ucenici care au programe pe unul, doi sau trei ani. Fiecare formă
de învățământ liceal permite continuarea studiilor în învățământul terţiar. Alternativele de
instruire a elevilor în fiecare tip de unitate şcolară sunt variate învățământul terţiar din România
oferind trei alternative principale:




învățământul superior;
colegiile;
învățământul postliceal și calificarea la locul de muncă.

20

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
Primele componente ale sistemului de învățământ sunt:

Învățământul
gimnazial
Învățământul
primar
Învățământul
preșcolar

Învățământul preşcolar nu este inclus în învățământul obligatoriu, frecventarea acestuia fiind strâns
legată cu nivelul veniturilor și poziţia socială a participanților la sistemul de educație. Ultimul an
al i învățământului preşcolar este Grupa de pregătire şcolară implicând o pregătire specială pentru
Invăţământu primar.
Cunoștințele acumulate în acest ultim an de invăţământ preşcolar generează diferențe între copii
care participa la acest program educațional, respectiv la acest an pregătitor, față de cei care nu îl
frecventează, MEN implicându-se direct în acțiunea de atragere a cât mai multor copii în
frecventarea anului școlar pregătitor.
Structură și cifre de şcolarizare
Educația timpurie (0 - 6 ani) este formată din nivelul antepreşcolar (0 - 3 ani) și învățământul
preşcolar (3 - 6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare.
Educația timpurie antepreșcolară se desfășoara în creșe, grădinițe și în centre de zi, de stat sau
private, conform aceluiași conținut educativ și acelorași standarde naționale.
Copiii sunt organizați pe grupe de vârstă omogene, nefiind exclusă nici constituirea unor grupe
eterogene.
Învățământul preșcolar se desfășoară în grădinițe sau în școli (de stat sau private), care au ca secție
grupe de învățământ preșcolar, după același curriculum și respectând aceleași standarde naționale.
Institutul Național de Statistică prin cercetările efectuate în perioada 2016-2017 a permis analiza
fiecărui nivel educaţional din punct de vedere al participării populaţiei școlare la învățământ, al
finalizării programelor de studii și al performanţelor realizate, al resurselor materiale și umane din
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procesul educaţional, asigurând date comparabile la nivel național și internaţional tuturor
organismelor implicate în definirea, implementarea și evaluarea politicilor educaţionale.
Învățământul antepreşcolar și preşcolar
Învățământul antepreşcolar
Numărul copiilor înscrişi în învățământul antepreşcolar în anul școlar 2015-2016 de 19, 3 mii,
reprezentând 0, 6% din totalul populaţiei școlare. 54% dintre copiii înscrişi în învățământul
antepreşcolar au fost băieţi și 46% fete și în proporție de 99, 9% aceștia au fost înscrişi în unitățile
școlare din mediul urban.
În aceeași perioadă 2015-2016, în învățământul antepreşcolar au funcţionat 390 de creşe și 96%
din copiii care s-au înscris în învățământul antepreşcolar s-au înscrişi la creşele aparţînând
sectorului public.
La activități specifice învățământului antepreşcolar desfăşurate pe parcursul întregii săptămâni, de
luni până vineri, precum și la programe pentru copii cu nevoi speciale, au participat 1, 8 mii copii.
Majoritatea copiilor au fost înscrişi în creşe cu predare în limba română 18, 7 mii și 0, 6 mii în alte
limbi ale minorităţilor naționale, respectiv limba maghiară, germană și engleză.
Din totalul sălilor de clasă din creşe, 90, 1% au aparţinut unităților din sectorul public și peste trei
sferturi din numărul PC-urilor cu care au fost dotate creşele au avut conectare la internet.
Personalul didactic care a deservit această categorie de învățământ și-a desfăşurat activitatea în
mediul urban, marea majoritate fiind personal calificat.
Învățământul preşcolar
Numărul copiilor înscrişi în învățământul preşcolar a fost în anul școlar 2015-2016 de 560, 6 mii,
reprezentând 17, 0% din populaţia şcolară. Comparativ cu anul școlar precedent, numărul copiilor
a scăzut cu 11, 1 mii. 51, 3% dintre copiii înscrişi în învățământul preşcolar au fost băieţi și 49, 7
% fete, și 56, 3% dintre acestia au învăţat în unitățile școlare din mediul urban.
În anul școlar 2015-2016, învățământul preşcolar privat a fost în creştere comparativ cu anul
precedent, atât din punctul de vedere al numărului de unități, respectiv numarul unitatilor de
învățământ privat prescolar a crescut cu 55 de unități și numărului de copii înscrişi cu 3, 7 mii de
copii față de anul precedent.
Din totalul populaţiei preşcolare, un număr de 380, 9 mii de copii din grădiniţe au participat la
activități instructiv-educative în program normal de 5 ore/zi și 179, 7 mii de copii în program
prelungit de 10 ore/zi.

22

Majoritatea copiilor au fost înscrişi în grădiniţe cu predare în limba română aproximativ 92, 5%,
6,2% dintre copii în grădiniţe cu predare în limba maghiară, 1, 0% dintre copii în grădiniţe cu
predare în limba germană și 0, 3% în grădiniţe cu predare în alte limbi ale minorităţilor naționale
(limba sârbă, ucraineană, slovacă, cehă, bulgară, croată, engleză și romanes).
În anul școlar 2015-2016, din totalul de 58,5 mii persoane care asigurau activitatea didactică și
nedidactică din învățământul preşcolar, 68, 6% a fost personal didactic și didactic auxiliar, iar
31,4% personal de conducere fără norme didactice, administrativ, de întreţinere și operaţional.
Din totalul de 35, 1 mii de cadre didactice din învățământul preşcolar, cu 1, 4% mai mult decât în
anul școlar precedent, 91, 6% a fost personal didactic calificat. În mediul urban și-au desfăşurat
activitatea 61, 8% din personalului didactic, iar în cel rural 38, 2% din personalul didactic. În anul
școlar 2015-2016, în învățământul preşcolar, la un cadru didactic au revenit 16 copii.
Din totalul sălilor de clasă din gradinite 91% au aparţinut unităților din sectorul public și peste trei
sferturi din numărul PC-urilor cu care au fost dotate gradinitele au avut conectare la internet.
Personalul didactic care a deservit aceasta categorie de învățământ și-a desfăşurat activitatea în
mediul urban, marea majoritate fiind personal calificat.
Numărul copiilor înscrişi în învățământul preşcolar a fost în anul școlar 2016-2017 de 521. 200,
reprezentând 14, 5% din populaţia şcolară, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de
Statistică.
Comparativ cu anul școlar precedent, numărul copiilor a scăzut cu 13. 500. În anul școlar 20162017, numărul copiilor înscrişi în grădiniţele particulare a crescut cu 1. 200, în timp ce la
grădiniţele din sectorul public s-a înregistrat o diminuare a numărului de copii cu 14. 700. Puţin
peste jumătate dintre copiii înscrişi în învățământul preşcolar au fost băieţi circa 51, 4% și au
învăţat în unitățile școlare din mediul urban circa 56, 2%. Din totalul populaţiei preşcolare, 314.
600 copii, circa 60, 4% din grădiniţe au participat la activități instructiv-educative în program
normal de 5 ore/zi și 203. 200 copii circa 39% în program prelungit de 10 ore/zi. La activități
specifice învățământului preşcolar desfăşurate pe parcursul întregii săptămâni, de luni până vineri
au participat 1. 800 de copii, respectiv circa 0, 3%, iar 1. 600 de preşcolari circa 0, 3% la programe
pentru copii cu nevoi speciale.
Majoritatea copiilor a fost înscrisă în grădiniţe cu predare în limba română, 481. 400, circa 92, 4%,
aproximativ 32. 900 circa 6, 3% în grădiniţe cu predare în limba maghiară, 5. 400 circa 1, 0% în
limba germană și 1. 500 circa 0, 3% în alte limbi, limba sârbă, ucraineană, slovacă, cehă, bulgară,
croată, engleză și romanes.
Din distribuţia pe vârste a copiilor înscrişi în învățământul preşcolar se observă preponderenţa
copiilor cu vârsta de 5 ani, circa 32, 1%, respectiv 4 ani circa 31, 2%. Majoritatea copiilor înscrişi
în grădiniţe au fost români, circa 88, 6%, urmaţi de cei de etnie maghiară circa 5, 9% și romă circa
4, 7%.
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În profil teritorial, regiunea Nord-Est a atins cel mai înalt nivel al numărului de copii înscrişi,
respectiv 92. 300, circa 17, 7%, în timp ce regiunea Vest a înregistrat cel mai scăzut nivel, respectiv
44. 700 copii circa 8, 6%.
Materiale didactice și curriculum
Fiecare cadru didactic din învățământul antepreşcolar și preşcolar posedă câte un portofoliu de
materiale suport pentru activitățile desfășurate, constând în :




Jocuri și activități liber alese;
Activități de dezvoltare personală;
Activități pe domenii experentiale;

În ceea ce privește conținutul activităților, în invatamântul antepreşcolar și preşcolar, se au în
vedere o serie de aspecte legate de educația pentru sănătate, educația rutieră și alte activități liber
alese pentru dezvoltarea personală a fiecărui copil. Săptămânal educatorii planifică și desfășoară
o activitate de consiliere cu părințîi copiilor pe care ii educa.
Lunar se planifică și se desfășoară cu copii activități extrașcolare cu participarea părinților și a
partenerilor educaționali din comunitate, biserica, poliție, agenți economici, etc.
Management și finanțare
În perioada 20165-2016, din totalul personalului didactic din grădiniţe, 2, 9% au deţinut și funcţii
de conducere. În plus, un număr de 495 persoane au asigurat managementul grădiniţelor, fiind doar
personal de conducere fără a avea norme didactice.
Finanţarea unităților de învățământ preuniversitar de stat se asigură din fonduri alocate prin
bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de
la bugetul de stat și din alte surse.
Activităţile autofinanţate ale şcolii se pot crea și dezvoltă în corelaţie cu cererea de diverse servicii
din localitate și de dotările şcolii. Crearea unei astfel de activități necesită aprobare din partea
Consiliului Local. Unele din aceste activități pot fi realizate prin ONG-uri și firme private care
închiriază infrastructura şcolară.
Unitățile de învățământ pot obţine venituri proprii din:




cursuri și activități facultative solicitate de elevi;
cursuri de educație permanentă, inclusiv formare profesională continuă, participarea la
programe cu finanţare externă;
participarea la realizarea unor programe comunitare de studii, cercetare, activități de
servicii și producţie;
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închirieri de spaţii temporar disponibile;taxe percepute conform legii (de şcolarizare,
pentru eliberarea unor documente școlare);
venituri din activitatea internatelor și cantinelor școlare;
donaţii; etc.

Aprecieri și sugestii
Calitatea și eficienţa din sistemul educațional românesc implică acordarea unei atenţii speciale
activităţilor care stau la baza întregului proces de învățământ, pentru că s-a demonstrat în practică,
că este mult mai facil să previ erorile decât sale repari, educația fiind un proces cumulativ pe
termen lung, trebuie acordată maximum de atenție primelor sale etape, respectiv învățământului
preșcolar, în speță. Parcursul școlar al unui elev este determinat categoric de primii doi ani de
școală˛ învățământul preşcolar fiind important în special pentru dezvoltarea motivaţiei de a invăţa
și pentru formarea unei atitudini pozitive față de sistemul de învățământ și societate.
Raportul actualde număr de elevi la fiecare cadru didactic permite şcolarizarea unui număr mai
mare de elevi fără recrutarea unui număr foarte mare de noi cadre didactice. Cu toate acestea,
contextul general economic și bugetar al Romniei impune stabilirea unor priorităţi.
Pentru că abandonul și eşecul școlar implică costuri uriaşe pentru economia romnească,
învățământul preşcolar trebuie să fie prioritari n politică statului român. Dacă se investeşte la acest
nivel, mult mai mulţi copii defavorizaţi vor putea termină şcoala având o calificare. Această va
conduce la un nivel al şomajului scăzut, la condiţii sociale mai puţîn negative și la o forţă de muncă
mai bine adaptată noilor nevoi ale angajatorilor.
În prezent, în România se manifestă o neacredere tot mai scăzută în calificările obţinutei n școală
și în găsirea unei slujbe pe baza acestora. Este un lucru bine ştiut că în ţări că România, apariţia de
noi posibilităţi de afaceri conduce deseori la obţinerea de sume importante fără a avea o calificare,
în timp ce profesiunile intelectuale și cadrele didactice, trebuie să se lupte să supravieţuiască cu
salarii foarte mici.
Într-un astfel de mediu, unele familii, mai ales cele care aparţîn grupurilor defavorizate işi pierd
încrederea în utilitatea educației și a obţinerii unei diplome sau calificări. Această este o problemă
importantă, la fel cum atitudinea familiilor față de educație în general, este unul dintre cei mai
importanţi factori care determina frecventarea şcolii și ulterior obținerea rezultatelor. Unică
modalitate de rezolvare a acestei probleme o reprezintă implicarea întregii societăți, dar maii ales
a famillilor și a copiilor în procesul educaţional cât se poate de devreme, la vârstă de 6 sau 7 ani,
fiind deja prea târziu.
Succesul acestei strategii depinde în primul rând de calitatea actului educativ și de nivelul de
pregătire a cadrelor didactice. Legislația actuală în domeniul educației obligă toate şcolile să
modernizeze activităţile de predare specifice nvăţămntului preşcolar și să le fac cât mai atractive,
devenind astfel imperios necesar învestirea unui efort susţinut pentru perfecţionarea cadrelor
didactice din învățământul preşcolar.
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Existenţa unui sistem bine coagulat între învățământul obligatoriu și învățământul preşcolar este o
problemă deosebit de delicată, în multe ţări nu numai în România, tranziţia de la învățământul
preşcolar la învățământul primar fiind foarte dificilă.
În România, ultimul an obligatoriu al învățământului preşcolar trebuie să asigure posibilitatea
cadrelor didactice de la acest nivel să lucreze impreună cu colegii lor care predau în primul an din
învățământul primar, să organizeze impreună activități în spiritul noului curriculum.
Cadrele didactice care predau în primul an din învățământul primar ar trebui să-și facă cunoscute
așteptările pe care le au de la viitorii lor elevi și să-și conceapă propriile metode de predare,
respectnd continuitatea practicilor pedagogice din ultimul an al învățământului preşcolar.
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL
Învățământul primar este prima etapă din învățământul obligatoiu și are ca obiectiv principal
crearea de oportunități egale pentru toți copiii, pentru a realiza o dezvoltare emoțională și
psihomotorie echilibrată, adaptată nevoilor individuale.
Învățământul primar cuprinde clasa pregătitoare și clasele I - IV, clasa pregătitoare fiind prima
clasă din învățământul primar.
Pentru fiecare copil, clasa pregătitoare este o perioadă de acomodare cu viața școlii, care să-i
permită o bună adaptare la programul, colectivitatea și cerințele specifice acestui mediu în planul
dezvoltării socio-emoționale, intelectuale și fizice. Din punct de vedere socio-emoțional, clasa
pregătitoare sprijină copilul să capete încredere în forţele proprii, să-și sporească stima de sine,
iniţiativa și dorinţa de reuşită.
Ca sprijin pentru dezvoltarea intelectuală, copilul este pregătit să poată comunica mai bine, să
realizeze un efort intelectual constant, să beneficieze de experiențe numeroase și diverse de
învățare.
Pentru dezvoltarea sa psiho-fiziologică, această clasă oferă condițiile unui program adaptat
specificului vârstei, într-un mediu stimulativ.
Atât după clasa pregătitoare, cât și după clasa I, nu există noțiunea de repetenție, în această
perioadă trebuie însă să se identifice măsuri care vizează prevenția, compensarea inechităților
manifestate la elevii proveniți din medii defavorizate la debutul școlarității, identificarea timpurie
a dificultăților de învățare și intervenția individualizată.
Strategia cea mai eficientă o constituie evaluarea continuă și în funcție de rezultatele înregistrate,
este necesara intervenția imediată și particularizată pe durata anului școlar, inclusiv prin
intermediul Programului Școala după școală.
În clasa pregătitoare sunt înscriși copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului
școlar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa
pregătitoare și copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârşitul anului calendaristic, dacă
dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
Învățământul gimnazial este parte componentă a învățământului general obligatoriu și se axează
pe opt domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevilor, cu scopul de ai familiariza cu o abordare pluri și transdiciplinară a domeniilor cunoașterii.
Acesta garantează elevilor accesul la cultură, prin dezvoltarea libertății de a-și spori universul
spiritual pentru a accede la valorile culturii naționale și universale.
Învățământul secundar inferior sau gimnazial cuprinde clasele V - VIII.
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Absolvenţii învățământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire, parte a portofoliului
educaţional, și foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional.
Structura și cifre de şcolarizare pentru învățământul primar și gimnazial
Învățământul primar cuprinde:



clasa pregătitoare;
clasele I—IV. Trecerea de la învățământul primar la cel secundar inferior (gimnaziu) este
condiţionată numai de promovarea învățământului primar.

Învățământul primar funcționează numai ca învățământ cu formă de zi, de regulă, cu program de
dimineaţă. Vârsta de încheiere a învățământului primar este de 10-11 ani.
Nivelul învățământului primar este axat pe dobândirea culturii generale de factură instrumentală
respectiv dobândirea deprinderilor de scriere, de citire, de calcul, ide niţierea în limbaje specifice,
etc.
Învățământul secundar inferior sau gimnaziul cuprinde clasele V-VIII și funcționează în general
ca învățământ cu formă de zi. Se finalizează cu susținerea unor teze cu subiect unic în clasele a
VII-a și a VIII-a. Vârsta de încheiere a gimnaziului este de 14-15 ani.
Conform studiului efectuat de Institutului Naţional de Statistică, în anul școlar 2015-2016, în
învățământul primar și gimnazial au fost înscrişi 1782, 3 mii elevi, cu 0, 9% mai puţin comparativ
cu anul școlar anterior, reprezentând 46, 4% din totalul populaţiei școlare.
Din punctul de vedere al distribuţiei pe sexe și pe medii de rezidenţă, 51, 8% din elevi au fost
băieţi, iar 53, 3% au studiat în mediul urban.
Comparativ cu anul școlar anterior, în anul școlar 2015-2016, remarcăm o uşoară creştere a
numărului de elevi înscrişi în învățământul special primar și gimnazial, cu 0, 95 mii de elevi.
Din totalul elevilor cuprinşi în învățământul primar și gimnazial, peste jumătate au urmat cursurile
învățământului primar 56, 9% majoritatea fiind înscrişi în şcolile publice 99, 4%.
Sectorul privat, deşi a cuprins doar 0, 6% din numărul elevilor din învățământul primar și
gimnazial, a continuat să creascăcu 18% față de anul școlar precedent ajungând la 12, 0 mii de
elevi.
În unitățile școlare particulare din mediul urban au studiat 89, 1% din elevii înscrişi în învățământul
privat primar și gimnazial.
Cea mai mare parte a elevilor din învățământul primar și gimnazial a frecventat cursurile de zi,
aproximativ 99, 7%,, restul optând pentru formă de învățământ cu frecvenţă redusă.
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În sistemul educaţional din România limba română este limba de predare oficială în sistemul
național de educație și 93, 5% dintre elevii înscrişi în învățământul primar și gimnazialstudiaza în
această limbă. În judeţele Harghita și Covasna, populaţia de etnie maghiară deţine o pondere
importantă în ponderea totală a populaţiei, ceea ce determină și o proporţie semnificativă a
populaţiei școlare din învățământul primar și gimnazial care învaţă în limba maghiară, aproximativ
5, 9%, în scădere cu 0, 1 puncte procentualein anul școlar 2015-2016 față de anul școlar precedent.
Printre limbile de predare din învățământul primar și gimnazial s-au regăsit de asemenea, germană,
sârba, ucraineană, slovacă, cehă, croată, engleză și romanes.
În învățământul primar din România au învăţat 49, 6 mii de maghiari, reprezentând 5, 9% din
elevii din România înscrişi în acest nivel educaţional, un procent asemănător înregistrându-se și în
cazul învățământului gimnazial, respectiv 5, 2%.
Repartizarea populaţiei școlare din învățământul primar și gimnazial pe etnii, ne arată că în anul
școlar 2015-2016, din totalul elevilor, 6, 4% erau romi, 5, 3% maghiari și în proporţie egală,
ucrainieni și turci, fiecare cu câte 0, 2%.
În anul școlar 2014-2015, în ierarhia limbilor moderne studiate de elevii din învățământul primar
și gimnazial, că primă limbă modernă, s-a situat limba engleză cu 83, 3% din totalul populaţiei
școlare din învățământul primar, respectiv 77, 4% din învățământul gimnazial, urmată de limba
franceză cu 14, 2% din elevii înscrişi în învățământul primar și 20, 3% din elevii înscrişi în
învățământul gimnazial.
Ponderea elevilor din învățământul primar și gimnazial, după studiul limbilor moderne, prima și a
două limbă modernă - în anul școlar 2014-2015 a fost următoarea : limba engleză a fost studiată
în proporție de 80%, limba franceză a fost studiată de 66, 5% dintre elevi fiind a două limbă
modernă pentru care au optat elevii din învățământul gimnazial și limba germană care a fost
studiată de 41, 7% dintre elevii din învățământul gimnazial, în cazulm în care elevii studiau trei
limbi străine.
Distribuţia în profil teritorial a elevilor înscrişi în nivelurile de educație primar și gimnazial arată
că:





19, 4% dintre elevi s-au înregistrat în regiunea Nord-Est;
15, 0% în regiunea Sud-Muntenia;
câte 12, 9% în regiunile Sud-Est și Nord-Vest;
12, 3% în regiunea Centru.

Ponderea înscrişilor din restul regiunilor în total ţară se situează sub 10, 0%, respectiv:




Sud-Vest Oltenia 9, 6%;
Bucureşti-Ilfov 9, 6%;
Vest 8, 3%.
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La finele anului școlar 2015-2016, gradul de promovabilitate în învățământul primar și gimnazial
a fost de 97, 0%, din care 98, 5% în învățământul primar și 95, 2% în învățământul gimnazial.
Pe medii de rezidenţă, numărul de elevi promovaţi a fost uşor mai ridicat în mediul urban,
comparativ cu cel rural, înregistrându-se grade de promovabilitate de 97, 8%, respectiv 96, 1%.
În învățământul primar și gimnazial, 50, 5 mii elevi au fost declaraţi repetenţi, reprezentând 3, 0%
din totalul elevilor aflaţi în evidenţă la sfârşitul anului școlar 2015-2016.
La sfârşitul anului școlar 2015-2016 au absolvit învățământul gimnazial 186, 8 mii de elevi, cei
mai mulţi dintre aceştia înregistrându-se în regiunea Nord-Est, circa 20, 4%. Ponderea băieţilor a
fost de 51, 0% iar a fetelor de 49%.
În mediul urban, absolvenţii de gimnaziu reprezintă 52, 7% din totalul absolvenţilor de la nivel
național, însă în profil teritorial, regiunea Nord-Est, precum și regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest
Oltenia au înregistrat ponderi mai mari ale absolvenţilor din mediul rural, fiecare cu 60, 5%, 58,
4% și respectiv, 50, 9% din totalul absolvenţilor de la nivel național.
La sfârşitul anului școlar 2015-2016, numărul elevilor aflaţi în evidenţa unităților din învățământul
primar și gimnazial a fost de 1698, 8 mii de elevi, cu 33, 5 mii elevi (-1, 9%) mai puţin decât la
începutul anului.
Este de remarcat faptul că nu există diferenţe mari ale ratei abandonului pe sexe, aceste fiind de 2,
1% la baieti și respectiv 1, 8% la fete.
În anul școlar 2015-2016, pe medii de rezidenţă, s-au intregistrat valori mai mari ale ratei
abandonului în mediul rural la învățământul gimnazial, respectiv :



2,5% în mediul rural;
1,8% în mediul urban;

în învățământul primar:



2,0% în mediul rural;
1,7% în mediul urban.

În profil teritorial, la nivel de judeţ, valori mari ale ratei abandonului în învățământul primar și
gimnazial s-au înregistrat în:






Covasna de 4,2%;
Caraş-Severin de 3,8%;
Braşov de 3,7%;
Mureş de 3,0%;
Constanţa și Dolj cu 2,9% fiecare;
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Cele mai mici valori ale ratei abandonului școlar au fost semnalate în:






Gorj de 0,7%;
Municipiul Bucureşti de 1,0%;
Cluj de 1,2%;
Botoşani și Iaşi cu 1,3% fiecare;
Suceava, Sălaj și Argeş cu 1,4% fiecare;

În anul școlar 2015-2016, în învățământul primar și gimnazial, educația elevilor a fost asigurată
de 123, 1 mii cadre didactice, în scădere cu 1, 8% comparativ cu anul școlar precedent, din care
50, 1 mii în învățământul primar și 73, 0 mii în învățământul gimnazial.
La fel ca în aproape toate nivelurile de educație, atât în învățământul primar, cât și în cel gimnazial,
cadrele didactice de sex feminin au deţinut cea mai mare pondere, circa 89, 0% pentru
învățământul primar și 71, 3% pentru învățământul gimnazia, în totalul de la nivel național.
Personalul didactic auxiliar a numărat la nivel national 11, 1 mii de persoane, cel administrativ 2,
3 mii de persoane, personalul de conducere fără norme didactice 0, 7 mii de persoane, iar
personalul operaţional și de întreţinere 22, 6 mii de persoane.
În mediul urban, 97, 0% din totalul personalului didactic din învățământul primar și gimnazial, a
fost personal calificat fiind în uşoară scădere comparativ cu anul școlar precedent 2014-2015.
Ponderea personalului calificat din mediul rural s-a menţinut la acelaşi nivel ca în anul școlar 20142015, respectiv de 96, 4%.
Din totalul personalului didactic din învățământul particular primar și gimnazial, 95, 2% a fost
personal calificat.
Activitatea didactică auxiliară din învățământul primar și gimnazial privat a înregistrat o uşoară
creştere, fiind asigurată de 0, 1 mii persoane, iar activitatea nedidactică de 0, 5 mii persoane.
Situaţia personalului didactic din învățământul primar și gimnazial pe grupe de vârstă reflectă
preponderenţa persoanelor cu vârsta cuprinsă între 35-39 ani, circa 19, 4%, iar cadrele didactice
cu vârste cuprinse între 40-44 de ani au reprezentat 14, 7% din numărul persoanelor cu normă
didactică încadrate în învățământul primar și gimnazial.
În anul școlar 2015-2016, numărul de elevi care au revenit la un cadru didactic a fost identic cu
cel înregistrat în anul școlar anterior, respectiv de 19 elevi în învățământul primar, 20 elevi în
mediul urban, respectiv 17 elevi în mediul rural și de 11 elevi în învățământul gimnazial, 12 elevi
în mediul urban și 9 elevi în mediul rural.
Din punctul de vedere al reţelei de învățământ existente în anul școlar 2015-2016, elevii din
învățământul primar și gimnazial și-au desfăşurat activitatea educaţională în 4, 3 mii de unități
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școlare independente. Dintre acestea, 80 de unități școlare au aparţinut sectorului privat, cu 19 mai
multe decât în anul școlar 2014-2015.
Unitățile de învățământ primar și gimnazial de masă au avut în dotare 72, 8 mii de săli de clasă și
cabinete școlare, 8, 1 mii de laboratoare școlare, 3, 0 miide săli de gimnastică și 0, 5 mii de ateliere
școlare, precum și 3, 4 mii de terenuri de sport.
În anul școlar 2015-2016 unitățile de învățământ primar și gimnazial beneficiau de 18 bazine de
înot. Unitățile școlare din învățământul primar și gimnazial au avut în dotare 131, 6 mii de PC-uri,
iar dintre acestea 92, 4 mii, adica circa 70, 3% erau conectate la internet. În mediul rural 64, 1%
din PC-urile aflate în dotarea unităților școlare au fost conectate la internet.
Materialele didactice și curriculumul
În cadrul procesului de reducatie echipe de experţi în pedagogie și pe discipline de învățământ au
conceput planuri de învățământ revizuite, pe baza cărora au fost publicate manuale alternative ntrun sistem competitiv de licitaţie a ofertelor.
Echipe de specialişti au conceput de asemenea și un sistem de evaluare și examinare, în paralel cu
noul curriculum.
Obiectivul experților a fost conceperea, validarea și implementarea unui curriculum adaptat noii
societăţi românești și nevoilor unei economii deschise în contextul globalizării.
Priorităţile pe termen scurt au constat în conceperea unui curriculum național cuprinzător și
coerent, care să integreze diferitele discipline și în stabilirea unui echilibru între trunchiul comun
din curriculumul național și curriculumul la alegerea şcolii, permiţndu-se existenţa unei politici
pedagogice independente în fiecare școală.
În conformitate cu nevoile specifice ale elevilor din fiecare școală și ale mediului social și
economic regional și local, s-a urmărit găsirea unui echilibru între disciplinele obligatorii de circa
70% și cele opţionale de circa 30%, dar și dezvoltarea standardelor naționale în privinţa
conţinutului și performanței elevilor, adoptarea unei strategii de implementare pe baze
experimentale și ulterior la nivelul întregului sistem de învățământ și nu în ultimul rând o
perfecţionare mai intensivă a profesorilor, a cadrelor didactice implicaţi în acest laborios proces.
Invăţămntul primar și gimnazial este conceput să ofere tuturor copiilor din România o pregătire
generală comună. Activităţile didactice se pot desfăşura fie în limba romnă fie într-una din limbile
minorităţilor naționale.
Invăţămantului primar și gimnazial contribuie la realizarea următoarelor obiective :



Asigurarea cunoştinţelor ştiinţifice despre lume și oameni, mediu și protecţia acestuia;
Asigurarea cunoașterii limbii naționale și începând cu clasa a II-a și a limbilor străine;
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Asigurarea cunoştinţelor de matematică;
Asigurarea cunoştinţelor de istorie și educație civică;
Asigurarea educației artistice, punându-se accent pe pe pictură și muzică și dezvoltarea
simţului estetic;
Asigurarea activităţilor sportive și a educației fizice;
Asigurarea educației sanitare;
Să promoveze cunoaşterea, respectul și interesul pentru mediul înconjurător;
Să încurajeze insuşirea cunoştinţelor ştiinţifice de bază;
Să dezvolte la elevi valorile morale și civice;
Să promoveze dragostea de ţară și respectul pentru trecutul istoric al poporului român;
Să ajute elevii la dezvoltarea armonioasă a propriei personalităţi;
Să permită elevilor să-și dezvolte un comportament civilizat și calităţile morale de cinste,
adevăr, respect pentru părinţi, popor și muncă.

Curriculumul în planul de învățământ, acoperă cele cinci mari domenii de studiu: ştiinţe umaniste,
artă, ştiinţă, educație fizică și religie, jumătate din timpul de instruire săptămnal fiind acordat
ştiinţelor umaniste, inclusiv limbii române, limbilor străine, istoriei României și educației civice.
Educația ştiinţifică deţine un sfert din curriculum, restul fiind acordat educației fizice și desenului,
religia având prevăzută doar o oră pe săptămnă.
Curriculumul pentru învățământul primar și gimnazial acoperă şase zone majore de studiu:







Ştiinţe umaniste și educație socială;
Educația ştiinţifică de bază;
Educația artistică;
Educația tehnologică
Educația fizică;
Discuţia liberă;

toate acestea fiind dezvoltate de fiecare unitate școlară și de fiecare cadru didactic în conformitate
cu planul cadru de învățământ la nivel național.
Evaluare și examinare
Pentru primii patru ani de studiu, respectiv clasele I-IV, există un sistem de notare denumit
"calificative”. Acestea sunt urmatoarele:





Foarte bine (FB) - Excelent,
Bine (B) - Bine,
Satisfăcător (S) -satisfăcător
Insuficient (I) - a eșuat.
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Elevii care nu obțin pe tot parcursul anului note bune, trebuie să susțină un examen pe perioada
verii cu un ansamblu de profesori, iar în cazul în care rezultatele obtinute de elev nu sunt
satisfacatoare, atunci elevul va repeta tot anul.
"Calificativele" sunt folosite într-un sistem de evaluare pe tot parcursul anului, la teste, în
activitățile școlare, acasă sau pentru proiecte.
Nu există nici o medie calculată pentru întregul an, ci doar pe semestru, cei mai mulți dintre elevi
avand doar calificative de B și FB, calificativele S și I sunt rar folosite și numai în circumstanțe
deosebite.
Pentru clasele V-VIII, este utilizat un sistem de notare de la 1 la 10, nota 10 fiind cea mai bună
notă, nota 1 fiind cea mai proastă notă și nota 5 este nota minimă de trecere.
Sistemul de evaluare este folosit, de asemenea, cu note individuale pentru fiecare test, examen
oral, proiect, teme pentru acasă sau exerciții în clasă, fiind înscrise în catalog.
La unele materii se susține un examen parțial, la sfârșitul semestrului, numit Teză. Această cerință
este reglementată de către MEN ca obligatorie pentru anumite materii și nu poate fi schimbată.
Teza valoarează 25% din media finală, iar pentru clasele 5 - 8 se aplică la urmatoarele
materii: limba romana și matematica și doar în clasa a VIII-a și la geografie sau istorie.
Notele sunt date pe baza unor orientări stricte ministeriale, care contează la repartiția la admiterea
în liceu. La sfârșitul fiecărui semestru, media notelor este calculată în urma unei proceduri în patru
pași:






În primul rând, se calculează media aritmetică a notelor. Dacă există și Teză, această medie,
cu o precizie de 0,01, este înmulțită cu 3, se adună cu nota de la teză, rotunjită la cel mai
apropiat întreg și se împarte la 4. Această medie cu sau fără Teza este apoi rotunjită la cel
mai apropiat întreg, 9,5 devenind de exemplu 10 iar aceasta este media elevului pe
semestru;
Următorul pas este de a calcula media anuală a elevului. Aceasta se face prin adunarea
mediilor pe cele două semestre ale elevului și apoi prin împărțire la 2. Acestă medie nu
este rotunjită.
Ultimul pas este adăugarea tuturor mediilor anuale ale elevilor și împărțirea acestei sume
la numărul total de materii studiate. Aceasta se numește "medie generală". Aceasta nu este
nici ponderată și nici rotunjită.

În cazul în care un elev are media anuală sub 5 la maximum două materii, elevul trebuie să aibă
un examen denumit corigență la materiile la care nu a reușit să obțină minim 5, în luna august, în
fața unei comisii școlare. Dacă elevul nu trece acest examen, atunci trebuie să repete întregul an,
respectiv elevul devine repetent.
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În cazul în care media anuală este sub 5 la trei sau mai multe discipline, elevul nu mai are dreptul
la examenul de corigență și trebuie să repete anul.
Management și finanțare
Sistemul de învățământ din România, considerat în trecut drept unul dintre cele mai centralizate
sisteme de învățământ din centrul și estul Europei, are în prezent o structură descentralizată, în
care majoritatea deciziilor privind strategia și planificarea se iau de MEN.
În trecut, inspectoratele școlare și Casele Corpului Didactic de la nivel local erau doar o anexă a
MEN pentru implementarea deciziilor stabilite de guvern, fără că autoritățile locale să fie
implicate, pe când în prezent inspectoratele școlare au foarte multe responsabilități.
Autorităţile locale și instituțiile de învățământ au o mai mare libertate și flexbilitate în luarea
deciziilor, dar responsabilitatea finală revine tot MEN.
Datorită tranziţiei permanente în care se află societatea romanească din 1990 până în prezent, MEN
trebuie să se asigure că procesul de descentralizare continuă în domeniile cu rezultate cel puțin
satisfăcătoare.
Inspectoratul judeţean, organism ministerial la nivel local, are un rol major în managementul
şcolilor în tot învățământul preuniversitar, inspectoratul fiind cel ce negociază cu autoritățile locale
alese în privinţa costurilor cu intreţinerea instituțiilor din ciclul obligatoriu.
Unitățile din învățământul preuniversitar sunt administrate de către directori, asistaţi de directorii
adjuncţi. Directorii din învățământul preşcolar, primar și gimnazial sunt numiţi de către inspectorul
general pe o perioadă de patru ani, la recomandarea consiliilor profesorale din fiecare instituţie și
pe criterii profesionale și manageriale.
Directorii dispun de autoritate limitată, dat fiind că nu pot numi sau concedia cadrele didactice,
această competență intrând în responsabilitatea inspectoratului școlar judeţean.
Conform Legii Educației Naționale, Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
învățământul de stat este gratuity, dar pentru unele activități, niveluri, cicluri și programe de studii
se pot percepe taxe, finanțarea învățământului preuniversitar de stat, particular și confesional
asigurându-se din fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii.
Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev sau per preșcolar, după
metodologia elaborată de MENcare prin organismul specializat, stabilește anual costul standard
per preșcolar/elev. ă este necesar.
Statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul primar,
gimnazial, profesional și liceal de stat, particular sau confesional acreditat, pentru elevii din
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învățământul postliceal de stat, precum și, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire
pentru examenul național de bacalaureat.
Finanțarea unităților de învățământ preuniversitar cuprinde:



finanțarea de bază;
finanțarea complementară.

Finanțarea de bază a învățământului preuniversitar se face după principiul „resursa financiară
urmează elevul”, conform căruia alocația bugetară aferentă unui elev sau unui preșcolar, este
transferată la unitatea de învățământ la care acesta învață.
Finanțarea de bază asigură desfășurarea în condiții normale a procesului de învățământ la nivel
preuniversitar, conform standardelor naționale.
Finanțarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
și alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru următoarele categorii de cheltuieli:






cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite
prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora;
cheltuielile cu formarea continuă și evaluarea personalului;
cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor;
cheltuielile materiale și pentru servicii;
cheltuielile cu întreținerea curentă.

Finanțarea de bază a unei unități școlare rezultă prin multiplicarea costului standard per elev sau
preșcolar cu coeficienți specifici unității școlare și cu numărul de elevi și se aprobă anual prin
hotărâre a Guvernului.
Finanțarea de bază aprobată anual prin legea bugetului de stat se repartizează pe comune, orașe,
municipii și sectoare ale municipiului București de către direcțiile generale ale finanțelor publice
județene, respectiv a municipiului București, cu asistență de specialitate a inspectoratelor școlare
județene, respectiv a Inspectoratului Școlar al Municipiului București.
În finanțarea de bază a unității de învățământ preuniversitar cu predare în limbile minorităților
naționale, costul standard per elev și per preșcolar se calculează după un coeficient mărit pe baza
factorilor de corecție, luând în considerare predarea în limba minorității naționale sau a limbii
minorității naționale. În cazul acestor unități se are în vedere izolarea lingvistică, geografică și
numărul redus de elevi și preșcolari.
Finanțarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale și alte cheltuieli
asociate procesului de învățământ preuniversitar de stat.
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Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de
care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:












investiții, reparații capitale, consolidări;
subvenții pentru internate și cantine;
cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor;
cheltuieli cu bursele elevilor;
cheltuieli pentru transportul elevilor;
cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii;
cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul
preuniversitar, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;
cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare organizate în cadrul
sistemului de învățământ;
cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru personalul angajat,
preșcolari și elevi;
gestionarea situațiilor de urgență;
cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educației și
formării profesionale.

Aprecieri și sugestii
Reforma continuă din educație este remarcabilă într-un fel prin scopurile pe care le realizeaza /le
va realiza în contextul politico-economic actual. Cu toate acestea, există o mare problema legată
de ritmul și modul de implementare a acesteia.
O reformă totală a educației este absolut necesară pentru imbunătăţirea rezultatelor sistemului de
învățământ, a eficienței și eficacităţii sale, dar trebuie concepută ca un proces de schimbare
pertinent în contextul în care, este necesară perfecţionarea continuă a cadrelor didactice care
trebuie să se adapteze din mers la o implementăre etapizată, având în vedere că invăţarea este un
proces cumulativ, fiecare etapă solicitnd existenţa unor acumulări anterioare.
În privinţa manualelor și a altor materiale didactice, reforma actuală este impresionantă prin faptul
că s-a conturat deja o piața privată în domeniul editării de carte şcolară, în paralel cu creșterea
calităţii manualelor alternative, aceștia reprezintând factori pozitivi pentru implementarea reformei
educaționale.
Este important să fie găsit totuși un echilibru între modul în care manualele sunt concepute iniţial
și ulterior sunt modificate, pe langă manuale existând o nevoie stringentă și de materiale didactice
suplimentare și de cărţi, de CD-ROM-uri.
Este necesar realizarea unui plan de priorităţi conform căruia absolut toate şcolile să deţină un
minim obligatoriu de cărţi și alte materiale didactice care să completeze manualele alese de cadrele
didactice. Inspectorii şcolari de specialitate impreuna cu cadrele didactice, trebuie să stabilească
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acest minim obligatoriu, folosirea să adecvată trebuind să facă parte din activitatea de perfecţionare
a cadrelor didactice.
Că și în alte ţări, o mare parte a cadrelor didactice este reticentă la nou, la schimbarea modului și
a nevoii de a preda după un curriculum nou, mai modern.
Planul de dezvoltare a fiecărei școli trebuie să contribuie la mobilizarea tuturor celor interesaţi
elevi, cadre didactice, părinţi și parteneri externi în procesul complex de implementare a noului
curriculum și în cel de combatere a eşecului școlar și a abandonului școlar.
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL
Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea și diversificarea competențelor-cheie și pe formarea
competențelor specifice în funcţie de filieră, profil, specializare sau calificare.
Cuprinde următoarele filiere și profiluri: filiera teoretică, cu profilurile umanist și real; filiera
tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale și protecţia mediului; filiera
vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic și pedagogic. Aceste filiere sunt menite
să ajute elevul în alegerea viitoarei cariere în funcție de afinități.
În vederea înscrierii la examenul de admitere la o instituţie de învățământ liceal, elevii trebuie să
aibă un certificat de absolvire a cursurilor gimnaziale.
Invăţămntul liceal de stat este gratuit și elevii care provin din familii dezavantajate nu trebuie să
achite contravaloarea manualelor.
În unele școli predarea se face în limbile minorităţilor naționale. Instituţiile de învățământ liceal
pot fi instituţii de sine stătătoare sau pot face parte din școli cu programe de instruire din clasa I
până în clasa a XII-a sau din clasa a V-a până în a XII-a.
Unele instituţii oferă programe combinate pe diferite arii curiculare cum ar fi liceele cu profil
tehnic și şcolile profesionale.
Instituţiile de învăţămnt liceal sunt de 14 tipuri. Cele mai des întâlnite sunt :




Liceele teoretice;
Colegiile;
Scolile industriale;

fiecare reprezentnd aproximativ o treime din numărul total al instituţiilor, celelalte instituții de
învățământ liceal avand următoarele profile de specialitate:













Agricol;
Silvic;
Sanitar;
Economic;
Administraţie și servicii;
Informatică;
Metrologie;
Pedagogie;
Artă;
Sport;
Militar;
Teologic;
39



Licee pentru elevi cu nevoi speciale.

În ceea ce privește cifra de şcolarizare instituțiile cu profil teoretic se bucură de cea mai mare
popularitate, acestea fiind urmate indeaproape de liceele industriale, cel mai mic număr de inscrieri
inregistrandu-se la liceele de metrologie și la cele pentru elevi cu nevoi speciale.
Cu toata implicarea MEN în procesul educational exista mult scepticism în legătură cu corelarea
nivelului de educație cu posibilităţile ulterioare de angajare a tinerilor.
Structură și cifre de şcolarizare
Învățământul secundar superior poate fi:


învățământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX - XII/XIII, cu următoarele filiere:






Teoretică
Vocaţională
Tehnologică

învățământ profesional, inclusiv profesional dual, cu durata de minimum 3 ani.

Învățământul liceal este organizat în două cicluri care se succedă:



ciclul inferior al liceului, format din clasele a IX-a și a X-a
ciclul superior al liceului, format din clasele a XI-a, a XII-a și /sau a XIII-a.

Învățământul general obligatoriu este format din învățământul primar, învățământul secundar
inferior și primii 2 ani ai învățământului secundar superior.
Învățământul liceal, vocaţional și tehnologic, învățământul profesional se organizează pentru
specializări și calificări stabilite de MEN, în conformitate cu Registrul Naţional al Calificărilor.
Învățământul secundar superior oferă tuturor absolvenţilor învățământului obligatoriu, gimnaziu
și ciclul inferior al liceului, respectiv, ai învățământului professional, posibilitatea de a se
specializa în diverse domenii - teoretice, profesionale și vocaţionale - în scopul pregătirii pentru
piața muncii și/sau continuării studiilor în nivelurile educaţionale subsecvente.
Absolvenţii învățământului profesional/profesional dual dobândesc cunoştinţe, deprinderi și
competenţe preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă pentru diverse, totodată, absolvenţii
de învățământ profesional, inclusiv dual, putand continua studiile în învățământul liceal.
Învățământul secundar superior în România funcționează în câteva tipuri de unități de învățământ:
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Liceu organizat pe filierele: teoretic, tehnologic și vocaţional.

Parte dintre liceele teoretice și majoritatea liceelor sportive, de artă și pedagogice sunt organizate
împreună cu ciclul gimnazial și primar.


Grupuri școlare concentrând licee tehnologice, școli profesionale și, uneori, școli
postliceale - funcţionând cu acelaşi profil sau cu profiluri similare.

Grupurile școlare sunt organizate și funcționează ca o singură unitate de învățământ, respectiv cu
o singură conducere și un singur buget.
Majoritatea liceelor și grupurilor școlare se afla în mediul urban, exceptând un număr redus de
licee tehnologice și grupuri școlare care functioneaza în mediul rural, cu clase în special în profilul
educaţional exploatarea resurselor naturale și protecţia mediului.
Unele licee tehnologice și grupuri școlare, precum și o parte dintre liceele teoretice și vocaţionale,
sunt organizate ca unități de învățământ cu internat, care asigură cazare și masă pentru elevi.
În scopul îmbunătăţirii accesului la educaţie pentru toţi, Legea educației nr. 1/2011, cu modificările
și completările ulterioare, prevede următoarele:








în situaţii justificate, elevilor din învățământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate
decât aceea de domiciliu, li se asigură, după caz, servicii de transport, de masă și de
internat, de către autoritățile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu, cu
sprijinul operatorilor economici, al colectivităţilor locale, al societăţilor de binefacere,
precum și al altor persoane juridice sau fizice;
elevii din învățământul obligatoriu, profesional și liceal acreditat/autorizat beneficiază de
tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval și subteran,
precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului
calendaristic;
elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o
măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru
toate categoriile de transport, pe tot parcursul anului calendaristic;
elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de
transport din bugetul MEN, prin unitățile de învățământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de
abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă
contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.

Cifrele de şcolarizare pentru toate nivelurile educaţionale din învățământul de stat sunt stabilite
anual prin Hotărâre de Guvern, pe baza propunerilor MEN. Conform prevederilor Legii educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, propunerea Ministerului este
precedată de o succesiune de etape de fundamentare, de proiectare și de consultare implicând toţi
actorii care participă la realizarea unui sistem de învățământ eficient, respectiv :
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Autorităţile administraţiei publice locale;
Inspectoratele școlare judeţene;
Comitetele Locale pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social în Învățământul Profesional;
Sindicatele reprezentative ale cadrelor didactic;
Alţi parteneri.

În fiecare judeţ cifrele de şcolarizare pentru unitatile de învățământ public sunt stabilite prin Ordin
Ministerial, conform prevederilor Hotărârii de Guvern care reflecta rezultatele procesului de
consultare.
Cerinţele de admitere sunt stabilite pe fiecare nivel educaţional.
Pentru admiterea în liceu, cerințele de admitere sunt:



ciclul inferior al liceului, respectiv pentru clasele IX-X sunt admişi absolvenţii de
gimnaziu, pe baza unei proceduri de selecţie și repartiţie stabilite de MEN;
ciclul superior al liceului, respectiv pentru clasele XI-XII/XIII) sunt admişi numai
absolvenţii liceu, ciclului inferior al liceului și respectiv, absolvenţii învățământului
professional sau profesional dual cu o durată de 3 ani, pe baza unei proceduri de selecţie și
repartiţie stabilite de MEN.

Pentru admiterea în învățământul professional sau profesional dual, respective pentru clasele IXX, sunt admişi absolvenţii de gimnaziu, pe baza unei proceduri de înscriere și admitere stabilite de
MEN.
Absolvenţii de gimnaziu îşi pot continua studiile în ciclul secundar inferior al învățământului
obligatoriu, conform opţiunii lor și ca urmare a unei proceduri de selecţie și repartiţie stabilită de
MEN.
Criteriul folosit pentru această procedură de selecţie și repartiţie este media de admitere.
Toţi absolvenţii de gimnaziu îşi pot exprima opţiunea în privinţa continuării studiilor prin
intermediul unor fişe de înscriere elaborate și puse la dispoziţie de MEN. Toate opţiunile
candidaţilor și locurile existente sunt înregistrate de inspectoratele școlare judeţene în baza de date
a MEN. Candidaţii sunt distribuiţi pe locurile existente în ordinea descrescătoare a mediei obţinute
de aceştia la examenul de admitere și conform opţiunilor lor.
Absolvenţii de gimnaziu îşi pot alege una din următoarele variante educaţionale:




Ciclul inferior al liceului, respective clasele IX-X, prima etapă a învățământului liceal
organizat cu următoarele filiere: teoretică, tehnologică și vocaţională, cum ar fi militar,
teologic, sportiv, de artă și pedagogic.
Învățământul profesional sau învățământul profesional dual.
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Trecerea la ciclul superior al liceului, la clasele XI-XII sau XIII depinde de varianta educaţională
urmată și de competenţele achiziţionate pe parcursul învățământului obligatoriu. Accesul
absolvenţilor ciclului inferior al liceului la diferitele filiere, profiluri și specializări oferite în cadrul
ciclului superior al liceului se realizează pe baza unei metodologii elaborate de către MEN.
Absolvenţii celor 3 ani de învățământ profesional parcurg integral disciplinele de cultură generală
din clasa a IX-X, învățământ liceal și, ca atare, își pot continua studiile liceale, profil tehnologic,
în clasa a XI și a XII/XIII-a.
Pe parcursul învățământului secundar superior, fiecare disciplină din planul de învățământ este
predată de catre un cadru didactic diferit, în mod obişnuit acelaşi cadru didactic lucrează cu o clasă
repartizată pe parcursul tuturor anilor în care se predă disciplina respectivă în cadrul unui nivel
educaţional dat.
Compoziţia claselor este stabilită de consiliul de administraţie al unități de învățământ, aceasta
depinzând de filiera, profilul, specializarea și de limbile moderne studiate de elevi.



În liceu (ciclul inferior și ciclul superior) compoziţia claselor depinde de filieră, profil și
specializare și de limbile moderne studiate de elevi.
În învățământul profesional/profesional dual, compoziţia claselor depinde de
calificare/specializare și de limbile moderne studiate de elevi.

La înscrierea în învățământul gimnazial, liceal și profesional se asigură, de regulă, continuitatea
studiului limbilor moderne, ținând cont de oferta educațională a unității de învățământ dar și de
limbile moderne studiate de elevi anterior.
În situații temeinic motivate, la solicitarea scrisă a părinților sau a elevilor majori, consiliul de
administrație poate hotărî inversarea ordinii de studiere a limbilor moderne sau schimbarea lor.
Clasele sunt în general omogene în privinţa vârstei elevilor. Structura claselor în învățământul
secundar superior și nivelurile indicative de vârstă sunt după cum urmează :




Învățământul oferit de liceu, respectiv ciclul inferior care este organizat pentru elevii în
vârstă de 14-16 sau17 ani și include clasele IX-X.
Învățământul oferit de liceu, respectiv ciclul superior care este organizat pentru elevii în
vârstă de 16-18 sau 19 ani și include clasele XI-XII sau XIII.
Învățământul professional sau profesional dual care este organizat pentru elevii în vârstă
de 14-16 sau 17 ani și include anul I, II și III, învățământul profesional, care acoperă
parcurgerea disciplinelor de cultură generală din clasele a IX-a și a X-a, liceu.

Numărul de elevi pe clasă depinde de nivelul educaţional și este stabilit de Legea educației nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
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În învățământul oferit de liceu, ciclul inferior și ciclul superior cât și în cel profesional sau
profesional dual, numărul elevilor este în medie de 25 de elevi pe clasă, dar nu mai puţin de 15
elevi și nu mai mult de 30 de elevi.
MEN poate aproba funcționarea unor clase cu un număr de elevi situat sub numărul minim sau
peste numărul maxim de elevi pe clasă prevăzut de lege, în funcţie de condiţiile locale concrete
cum ar fi localităţile care sunt izolate sau clasele cu predare în limba minorităţilor naționale.
În învățământul preuniversitar elevii se pot transfera de la o unitate de învățământ la alta, de la o
filieră la alta în conformitate cu regulile stabilite prin Regulamentului de Organizare și Funcţionare
a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, respective prin Ordinul ministrului educației nr. 5079
din 2016, completat cu Ordinul ministrului educației nr. 302 din /2018.
Elevii cu aptitudini și performanţe excepţionale pot promova două clase într-un singur an școlar,
urmând o procedură aprobată prin Ordin de Ministru.
Anumite discipline pot fi predate și pe grupe de cel puţin de 10 elevi:






limbile moderne, studiul intensiv și clasele bilingve;
activităţile practice în cadrul studiului informaticii, matematică-informatic și intensiv
informatică;
activități sportive și artistice, respectiv filiera vocaţională;
discipline opţionale, respective o parte din curriculumul la decizia şcolii;
activitatea de pregătire practică de specialitate, respectiv anumite specializări din
învățământul tehnic.

Organizarea anului școlar pentru învățământul secundar este decisă anual prin Ordin al ministrului
educației. Structura anului școlar este bazată pe o serie de considerente:




O distribuţie echilibrată a zilelor de școală și a vacanţelor;
Specificul climei în România;
Respectul pentru credinţele religioase ale populaţiei.

Curriculumul Naţional este stabilit de MEN și specifică pentru fiecare nivel educaţional din
învățământul preuniversitar și clasă:




numărul total minim și maxim de ore pe săptămână
numărul minim și maxim de ore pe săptămână pentru fiecare disciplină din trunchiul
comun
numărul minim și maxim de ore pe săptămână dedicat activităţilor sau disciplinelor
opţionale.
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În cadrul stabilit de structura anului școlar și de Curriculumul Naţional, fiecare unitate de
învățământ preuniversitar are responsabilitatea deplină de a stabili orarul zilnic și săptămânal
pentru fiecare clasă.
Anul școlar în România cuprinde două semestre, două vacanţe în timpul cursurilor și o vacanţă de
vară. Calendarul exact al anului școlar este stabilit anual prin Ordin al ministrului educaţiei
naționale.
Unitățile de învățământ pot solicita inspectoratelor școlare judeţene modificări ale calendarului
anului școlar din motive obiective:





condiţii speciale de climă;
specificul zonei lucrările agricole;
calamităţi naturale;
unități de învățământ cu majoritatea elevilor de altă credinţă decât cea ortodoxă etc.

Inspectoratele școlare judeţene pot aproba astfel de solicitări în condiţiile în care pentru toţi elevii
se respectă numărul total de săptămâni de școală și numărul corespunzător de zile de școală
stabilite prin Ordinul Ministrului Educaţiei.
Orarul săptămânal, un sistem cu 5 zile de școală pe săptămână și orarul zilnic pentru învățământul
secundar superior, sunt stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învățământ, în urma
consultării cadrelor didactice și părinţilor și pe baza următoarelor criterii:



numărul de ore pe săptămână stabilite de Planurile cadru pentru fiecare disciplină și pentru
fiecare clasă;
numărul total minim și maxim de ore pe săptămână stabilit de Planurile cadru pentru fiecare
clasă.

Conform prevederilor din Planurile cadru în vigoare, numărul total de ore pe săptămână și clasă
pentru învățământul de zi secundar superior depinde de nivelul educational și de filieră, profil și
specializare.
Învățământul secundar superior este organizat în sistem cu 5 zile de școală pe săptămână. Lecţiile
au o durată de 50 de minute și sunt urmate de pauze de 10 minute. Majoritatea unităților de
învățământ organizează o pauză de 20 de minute după a treia lecţie.
În şcolile funcţionând în două schimburi datorită capacității de şcolarizare reduse, anumite clase
îşi încep programul la ora 12, 13 sau 14. Datorită faptului că o anumită clasă studiază dimineaţa
sau după masă unitățile de învățământ nu au prevăzut în mod explicit și o pauză de prânz. În situații
speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi modificată, la
propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de
învățământ, cu informarea inspectoratului școlar.
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Formele de organizare a învățământului preuniversitar sunt:



învățământ cu frecvenţă;
învățământ cu frecvenţă redusă;

Învățământul obligatoriu este învățământ cu frecvenţă. Obligația de a frecventa învățământul
obligatoriu la forma de învățământ cu frecvență, cursuri de zi, încetează la vârsta de 18 ani.
Persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu până la această vârstă și care au depășit
cu mai mult de 3 ani vârsta clasei își pot continua studiile, la cerere, la forma de învățământ cu
frecvență, cursuri serale sau cu frecvență redusă, în conformitate cu prevederile unei metodologii
elaborate de MEN.
Învățământul seral se poate organiza de inspectoratele școlare judeţene pentru învățământul oferit
prin licee, în funcţie de resursele existente și de cererea locală. În această formă de învățământ,
numărul de ore pe săptămână este redus, respectiv un număr de 24-25 de ore, iar numărul de ani
de studiu este crescut cu unul, adică liceul se termină în clasa a XIII-a.
Unitățile de învățământ pot organiza cu elevii activități după orele de curs, în cooperare cu părinţii,
autoritățile administraţiei publice locale, alţi parteneri. În timpul acestor activități elevii sunt
supravegheaţi de cadrele didactic, în mod obişnuit aceeaşi cadre didactice care lucrează cu elevii
la orele de clasă.
Programele de după orele de studiu pot include:





studiu supravegheat;
pregătirea temelor de casă;
activități culturale și recreative;
activități sportive.

Costurile necesare sunt în principal acoperite din contribuţiile părinţilor, sprijinul financiar putând
fi asigurat și din partea autorităţilor administraţiei publice locale, din partea unor ONG-uri dar și
a unor persoane fizice sau juridice.
Conform studiului efectuat de Institutului Naţional de Statistică, în anul școlar 2015-2016, în
învățământul liceal au studiat 757, 1 mii de elevi, cu 6, 4% mai puţin comparativ cu anul școlar
precedent. Din totalul populaţiei școlare, ponderea elevilor înscrişi în învățământul liceal a fost de
21, 5%.
Ponderea elevilor de sex masculin în totalul elevilor înscrişi în învățământul liceal a fost de 49,
4% iar a celor de sex feminin de 50, 6 %.
Majoritatea elevilor de liceu au învăţat în mediul urban, circa 92, 6%, aici situându-se și cea mai
mare parte a unităților de învățământ liceal.
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În învățământul liceal, 98, 1% din totalul elevilor au fost cuprinşi în unități școlare publice, iar 1,
9% în unități școlare private.
În liceele din filiera teoretică au studiat 46, 8% din numărul total al elevilor cuprinşi în
învățământul liceal, iar 46, 3% dintre aceştia au studiat în liceele din cadrul filierei tehnologice.
În cadrul filierei tehnologice, 47, 0% dintre elevi au fost cuprinşi în liceele cu profil tehnic și 35,
9% în liceele cu profil servicii.
Ponderea elevilor care au optat pentru profilurile din filiera vocaţională a fost de 6, 9%, iar în
cadrul acesteia, elevii înscrişi la profilul sportiv circa 33, 4%, la profilul artistic circa 28, 5% și la
cel teologic circa 19, 3%.
Distribuţia elevilor pe filiere este diferită în cazul liceelor din sectorul public, comparativ cu cele
din sectorul privat.
Astfel, dacă elevii din liceele publice au preferat filierele teoretică și tehnologică în ponderi egale,
respectic circa 46, 5%, în timp ce în liceele particulare elevii au optat cu preponderenţă pentru
filiera teoretică, circa 63, 0%.
Filiera vocaţională a fost urmată de 7, 0% dintre elevii din liceele publice și de doar 1, 7% dintre
elevii liceelor particulare.
Scăderi semnificative ale numărului de elevi înscrişi s-au înregistat în licee cu profilurile tehnic
circa 17, 5%, cu profil de resurse naturale și de protecţia mediului circa 8, 9%, respectiv cu profil
de servicii circa 5, 6%.
În ceea ce privește repartizarea pe sexe și profiluri a populaţiei școlare din învățământul liceal s-a
constatat că fetele se înscriu cu regularitate în liceele cu profil uman, artistic sau de servicii.
În anul școlar 2015-2016, ponderea cea mai mare a populaţiei feminine s-a înregistrat în liceele cu
profil pedagogic, circa 92, 0%.
Băieţii au fost preponderenţi în liceele cu profil :





militar, circa 82, 5%;
sportiv circa 76, 1%;
tehnic circa71, 6%;
teologic 62, 5%.

Majoritatea elevilor din învățământul liceal, aproximativ 88, 8%, au urmat cursurile de zi, dintre
acestia circa 7, 4% fiind înscrişi la seral și circa 3, 8% la cursuri cu frecvenţă redusă.
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La toate profilurile din filiera vocaţională cursurile s-au desfăşurat numai la forma de învățământ
de zi. În cadrul învățământului seral, cei mai mulţi elevi au fost înscrişi la profilurile filierei
tehnologice.
Din numărul total al elevilor înscrişi în învățământul liceal:





95, 4% au studiat în limba română;
4, 0% în limba maghiară;
0, 5% în limba germană;
0, 1% în alte limbi, cum ar fi limba sârbă, limba ucraineană, limba slovacă, limba croată,
limba engleză.

Majoritatea elevilor înscrişi în anul școlar 2015-2016 în învățământul liceal, au fost români, circa
93, 5%, 4, 8% au fost maghiari, 1, 0% au fost romi și 0, 7% au fost de alte etnii.
În anul școlar 2015-2016 aproape toţi elevii înscrişi în licee au studiat cel puţin o limbă modernă,
circa 98, 4% dintre aceştia au studiat o a doua limbă modernă, iar 1, 5% o a treia limbă modernă.
Ca și în învățământul primar și gimnazial, elevii studiază cu preponderenţă limbile engleză și
franceză.
Dintre elevii care învaţă o a doua limbă modernă, circa 70, 5% au optat pentru limba franceză și
circa 19, 2% pentru limba engleză. Este de menţionat faptul că în anumite licee, elevii au studiat
și a treia limbă modernă, însă numărul acestora a fost destul de mic, respectiv aproximativ 10, 9
mii de elevi.
Dintre cele mai studiate limbi moderne, ca a treia limbă modernă, se află limba spaniolă în
proporţie de 48, 0%, limba germană în proporţie de 17, 9% și limba italiană în proporţie de 17,
5%.
În ceea ce privește distribuţia teritorială, situaţia se prezintă astfel :









17, 7% din totalul elevilor au fost înscrişi în unități de învățământ liceal din regiunea NordEst;
14, 5% din regiunea Sud-Muntenia;
13, 0% din regiunea Nord-Vest;
12, 6% din regiunea Sud-Est;
11, 7% din regiunea Sud-Vest Oltenia;
10, 7% din regiunea Bucureşti-Ilfov;
10, 6% din regiunea Centru;
9, 2% din regiunea Vest. 33, 6

La sfârşitul anului școlar 2015-2016, numărul elevilor promovaţi din învățământul liceal a fost de
695, 5 de mii de elevi, în scădere cu 41, 4 de mii de elevi, comparativ cu anul școlar precedent,
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2014-2015. Gradul de promovabilitate în anului școlar 2015-2016 a fost de 96, 2%, din care gradul
de promovabilitate la liceele din sectorul public a fost de 96, 2%.
Cel mai ridicat grad de promovabilitate din învățământul liceal s-a înregistrat în filiera vocaţională
respectiv circa 98, 5%.
Valorile cele mai ridicate ale gradului de promovabilitate pe profiluri au fost înregistrate la liceele
cu profil militar, circa 99, 9% și pedagogic circa 99, 5%, iar cea mai scăzută valoare s-a înregistrat
la liceele cu profil tehnic circa 91, 4%.
Pe filiere, situaţia absolvenţilor în anul școlar 2015-2016 a fost corelată cu structura populaţiei
școlare care a frecventat cursurile anilor terminali din învățământul liceal, respectiv clasa a XII-a
și clasa a XIII-a.
Cei mai mulţi elevi au urmat cursurile filierei teoretice, aproximativ 46, 8% din totalul
absolvenţilor, 46, 3% pe cele din filiera tehnologică, iar 6, 9% au urmat cursurile liceelor din filiera
vocaţională.
În ultimii ani şcolari promovabilitatea la examenul de bacalaureat a fost într-o relativă creştere,
atât pentru totalul absolvenţilor, indiferent de anul absolvirii care s-au prezentat la examen, cât și
pentru absolvenţii din promoţia curentă.
Procesul educaţional din învățământul liceal a fost asigurat de un număr de 55, 9 mii de cadre
didactice, majoritatea fiind de sex feminin, aproximativ 70, 0%. În sectorul public și-au desfăşurat
activitatea 98, 3% din personalul didactic din învățământul liceal. Distribuţia pe medii de rezidenţă
a personalului didactic a fost de 92, 1% în mediul urban și de 7, 9% în cel rural.
La un cadru didactic au revenit în medie 13 elevi. Reţeaua învățământului liceal a cuprins 1596
unități independente, licee și alte unități care şcolarizează acest nivel de învățământ și grupuri
școlare, structurate pe trei filiere.
Baza materială din învățământul liceal a cuprins 39, 0 de mii de săli de clasă și cabinete școlare,
8, 9 de mii de laboratoare, 1, 5 de mii de săli de gimnastică, 3, 9 de mii ateliere școlare, 1, 5 de mii
de terenuri sportive amenajate și 12 bazine de înot.
Unitățile școlare din învățământul liceal au avut în dotare un număr de 115, 9 de mii de
calculatoare, din care 91, 6% au avut conectare la internet și 89, 6% au fost utilizate efectiv în
procesul de învățământ.
În învățământul liceal, la sfârşitul anului școlar 2016-2017 au absolvit 153. 600 elevi, în creștere
cu 0, 5% comparativ cu anul școlar anterior. Majoritatea absolvenţilor de liceu au urmat cursurile
învățământului de zi circa 89, 7%. Situaţia absolvenţilor din învățământul liceal a evidenţiat faptul
că circa jumătate dintre acestia au frecventat cursurile filierei teoretice circa51, 3% din totalul
absolvenţilor, 41, 1% pe cele din filiera tehnologică, iar 7, 6% din totalul absolvenţilor au urmat
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cursurile liceelor din filiera vocaţională. La examenul de bacalaureat s-au prezentat 141. 200 de
absolvenţi, din care 121, 800 proveniţi din promoţia 2017, circa 86, 3%. Au fost declarate reuşite
100, 800 de personae, circa 71, 4%. Din totalul absolvenţilor proveniţi din promoţia 2017, 94. 600
persoane, circa 77, 6%, au fost declarate admişi.
Materiale didactice și curriculum
Conţinutul învățământului preuniversitar este asigurat prin Curriculumul național. Curriculumul
național este ansamblul coerent al planurilor-cadru de învățământ, al programelor școlare și al
manualelor școlare din învățământul preuniversitar.
Curriculumul național reprezintă conform HG nr. 231 din 2007: „ansamblul proceselor educative
și al experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului său școlar; ansamblul
documentelor școlare de tip reglator, în cadrul cărora se consemnează datele esenţiale privind
procesele educative și experienţele de învăţare pe care şcoala le oferă elevului. ”
Planul-cadru de învățământ reprezintă principalul document oficial de tip reglator, o componentă
a curriculumului național și prin aceasta, un instrument de bază în promovarea politicii
educaţionale la nivel național. Planurile-cadru de învățământ stabilesc, diferenţiat în funcţie de
nivelul de şcolarizare, disciplinele studiate de către elevi în școală și numărul de ore alocat
fiecăreia dintre acestea. Disciplinele sunt prezentate grupat în cele şapte arii curriculare:







Limbă și comunicare;
Matematică și ştiinţe ale naturii;
Om și societate,;
Arte, Educaţie fizică și sport;
Tehnologii,;
Consiliere și orientare.

Această grupare asigură coerenţa structurală a planurilor-cadru de învățământ pentru toate
nivelurile de şcolarizare.
Pentru învățământul liceal, planurile-cadru cuprind următoarele componente:



trunchi comun și curriculum diferenţiat, ca ofertă curriculară obligatorie pentru fiecare
filieră, profil, specializare,
curriculum la decizia şcolii, pentru filierele teoretică și vocaţională, respectiv curriculum
în dezvoltare locală, pentru filiera tehnologică

componente care cuprind orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare proprii fiecărei unități
de învățământ.
Curriculumul la decizia şcolii asigură cadrul pentru susținerea atât a unor performanţe diferenţiate,
cât și a intereselor specifice de învăţare ale elevilor.
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Programa şcolară, ca parte componentă a curriculumului național, reprezintă principalul document
școlar de tip reglator, un instrument de lucru al cadrului didactic care stabileşte, pentru fiecare
disciplină, oferta educaţională o serie de obiective sau competenţe și conţinuturi ale învățării,
propusă spre realizare în bugetul de timp stabilit prin planul-cadru, pentru un parcurs școlar
determinat, în conformitate cu statutul și locul disciplinei în planul-cadru de învățământ.
Programele școlare pentru învățământul primar și gimnazial au următoarele componente:






notă de prezentare;
obiective-cadru;
obiective de referinţă însoţite de exemple de activități de învăţare;
conţinuturi ale învățării;
standarde curriculare de performanţă;

Programele școlare pentru învățământul liceal au următoarele componente:





notă de prezentare;
competenţe generale;
competenţe specifice și conţinuturi ale învățării asociate acestora;
sugestii metodologice.

Evaluare și examinare
Pentru clasele IX-XII, este utilizat un sistem de notare de la nota 1 la nota 10, nota 10 fiind cea
mai bună notă, nota 1 fiind cea mai slabă notă și nota 5 fiind nota minimă de trecere.
Sistemul de evaluare este folosit, de asemenea, cu note individuale pentru fiecare test, examen
oral, proiect, teme pentru acasă sau exerciții în clasă, toate aceste note fiind înscrise în catalog.
La unele materii se susține un examen parțial, la sfârșitul semestrului denumit Teză. Această
cerință este reglementată de către MEN ca cerință obligatorie pentru anumite materii și nu poate
fi schimbată.
Teza valoarează 25% din media finală. Toate notele sunt date de cadrele didactice pe baza unor
orientări stricte ministeriale, care contează la repartiția la liceu. La sfârșitul fiecărui semestru,
media notelor este calculată în urma unei proceduri în patru pași:


În primul rând, se calculează media aritmetică a notelor. Dacă există și Teză, această medie,
cu o precizie de 0, 01, este înmulțită cu 3, se adună cu teza, care este rotunjită la cel mai
apropiat întreg și se împarte cu 4. Această medie, cu sau fără Teza este apoi rotunjită la cel
mai apropiat întreg, respectiv de exemplu nota 9, 5 devine nota 10 iar aceasta este media
elevului pe acel semestru.
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Următorul pas este de a calcula media anuală a elevului. Aceasta se face prin adunarea
mediilor pe cele două semestre ale elevului și împărțirea acestora la 2. Acestă medie nu
este rotunjită.
Ultimul pas este adăugarea tuturor mediilor anuale ale elevilor și împărțirea acestei sume
la numărul total de subiecți. Aceasta medie se numește "medie generală". Aceasta nu este
nici ponderată și nici rotunjită. În cazul în care un elev are media anuală sub 5 la maximum
două materii, elevul trebuie să susțin un examen, numit corigență la materia la care nu a
reușit să obțină o nota de trecere, în luna august, în fața unei comisii școlare.

Dacă elevul nu trece acest examen, el va trebui să repete întregul an școlar, respectiv este repetent.
În cazul în care media anuală este sub nota 5 la trei sau mai multe discipline, elevul nu mai are
dreptul la examenul de corigență și trebuie să repete anul.
Una dintre trăsăturile caracteristice ale sistemului educaţional din România o constituie numărul
de examene. Toţi elevii trebuie să promoveze examenul de capacitate la încheierea învățământului
obligatoriu., după care trebuie să susţînă un concurs pentru admiterea la un liceu teoretic sau la o
școală profesională. urmând că la sfrşitul liceului, se susţine examenul de bacalaureat sau, în cazul
şcolilor profesionale, certificatul de absolvire se eliberează în urmă promovării unui examen de
absolvire. Admiterea în învățământul superior de lungă sau scurtă durată, se face tot pe baza unui
concurs.
Se impune reconsiderarea rolului extrem de important acordat evaluării sumative sau în vederea
certificării cunoştinţelor dobndite de elevi, evaluare realizată prin metode tradiţionale de
examinare. Această evaluare reprezintă un proces costisitor atât pentru guvern cât și pentru elevi
și reprezintă manifestarea unui spirit elitist care poate să-i descurajeze mai ales pe elevii din
mediile sociale dezavantajate. Se pune întrebarea dacă un asemenea sistem de examene succesive,
corespunde nevoii de mană de lucru mai bine calificată, nevoie care se resimte acut în societatea
romnească actuală. Că în toate celelalte ţări, activitatea didactică care se desfăşoară în cadrul orelor
de clasă include și evaluare continuă care cade în răspunderea fiecărui cadru didactic. Acest tip de
evaluare se realizează de obicei la nivel individual și se comunică verbal elevului și eventual,
părinţilor. Elevii sunt evaluaţi pe o scară numerică de la 1 la 10. La unele materii cadrele didactice
pot impune susținerea unor lucrări scrise trimestriale și de încheiere a trimestrului.
Cadrelor didactice le revine răspunderea de a recomandă promovarea unui elev în anul următor de
studii sau repetarea respectivei materii. Dar inconvenientul constă în acea că acest tip tradiţional
de evaluare continuă făcută de profesori este problematica deoarece este extrem de subiectivă și
nivelul cerinţelor poate depinde în mod arbitrar de caracteristicile individuale ale profesorului, de
nivelul de pregătire al clasei și chiar de caracteristicile și renumele şcolii, acest fapt determinând
discrepanţe semnificative între școli și zone geografice.
Este posibil de asemenea să intervină și un potenţial efect discriminator, respectiv aşa-numitul
efect de context care poate mări inegalităţile dintre elevii diferitelor școli din diferite zone
geografice, mai ales în funcţie de mediul social, inclusiv de etnia elevilor.
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Toate acest easpecte explică importanţa acordată în cadrul reformei continue a învățământului din
ultima perioada, a modului în care sunt definite standardele de performanţă ale elevilor și de
necesitatea testării standardizate, acest lucru nepresupunand că gradul de asimilare a cunoştinţelor
poate fi perfect cuantificat și că se poate renunţa total la opiniile subiective, ci doar că este extrem
de util să existe nişte criterii comune care să-i ajute pe profesori să evalueze performanţele elevilor.
Testele standardizate sunt de asemenea utile deoarece ele sunt elaborate de o echipă de specialişti
și de profesori. Informaţiile pe care le furnizează rezultatele elevilor la aceste teste permite
profesorilor să-și adapteze mai bine abordarea pedagogică în funcţie de nivelul fiecărei clase și să
işi diversifice modul a de predare în funcție de deficiențele constatate. Existenţa unor standarde și
teste la nivel național permite efectuarea unor comparaţii semnificative între școli și regiuni, că și
compararea progreselor realizate de elevi în timp.
Evaluarea reprezintă și un instrument managerial de imbunătăţire a eficienței și eficacităţii
sistemului educaţional, această presupunând nu numai evaluarea elevilor ci și a cadrelor didactice
și a directorilor de școli, a şcolilor dar și a politicilor educaţionale. Evaluarea educaţională reală
necesită o bună corelare a auto-evaluării și a evaluării externe la toate aceste nivele, dar și o bună
combinare a măsurătorilor cantitative și calitative.
Management și finantare
Autorităţile locale și instituțiile de învățământ au o mai mare libertate și flexbilitate în luarea
deciziilor, dar responsabilitatea finală revine tot MEN (MEN).
Datorită tranziţiei permanente în care se află societatea romanească din 1990 până în prezent, MEN
trebuie să se asigure că procesul de descentralizare continuă în domeniile cu rezultate cel puțin
satisfăcătoare.
Inspectoratul judeţean, organism ministerial la nivel local, are un rol major în managementul
şcolilor în tot învățământul preuniversitar, inspectoratul fiind cel ce negociază cu autoritățile locale
alese în privinţa costurilor cu intreţinerea instituțiilor din ciclul obligatoriu.
Unitățile din învățământul preuniversitar sunt administrate de către directori, asistaţi de directorii
adjuncţi
Directorii din învățământul preşcolar, primar și gimnazial sunt numiţi de către inspectorul general
pe o perioadă de patru ani, la recomandarea consiliilor profesorale din fiecare instituţie și pe criterii
profesionale și manageriale.
Directorii dispun de autoritate limitată, dat fiind că nu pot numi sau concedia cadrele didactice,
această competență intrând în responsabilitatea inspectoratului școlar judeţean.
Conform Legii Educației Naționale, Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
învățământul de stat este gratuity, dar pentru unele activități, niveluri, cicluri și programe de studii
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se pot percepe taxe, finanțarea învățământului preuniversitar de stat, particular și confesional
asigurându-se din fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii.
Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev sau per preșcolar, după
metodologia elaborată de MEN care prin organismul specializat, stabilește anual costul standard
per preșcolar/elev. ă este necesar.
Statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul primar,
gimnazial, profesional și liceal de stat, particular sau confesional acreditat, pentru elevii din
învățământul postliceal de stat, precum și, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire
pentru examenul național de bacalaureat.
Finanțarea unităților de învățământ preuniversitar cuprinde :
Finanțarea de bază;
 Finanțarea complementară.


Finanțarea de bază a învățământului preuniversitar se face după principiul „resursa financiară
urmează elevul”, conform căruia alocația bugetară aferentă unui elev sau unui preșcolar, este
transferată la unitatea de învățământ la care acesta învață.
Finanțarea de bază asigură desfășurarea în condiții normale a procesului de învățământ la nivel
preuniversitar, conform standardelor naționale.
Finanțarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
și alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru următoarele categorii de cheltuieli:






cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite
prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora;
cheltuielile cu formarea continuă și evaluarea personalului;
cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor;
cheltuielile materiale și pentru servicii;
cheltuielile cu întreținerea curentă.

Finanțarea de bază a unei unități școlare rezultă prin multiplicarea costului standard per elev sau
preșcolar cu coeficienți specifici unității școlare și cu numărul de elevi și se aprobă anual prin
hotărâre a Guvernului.
Finanțarea de bază aprobată anual prin legea bugetului de stat se repartizează pe comune, orașe,
municipii și sectoare ale municipiului București de către direcțiile generale ale finanțelor publice
județene, respectiv a municipiului București, cu asistență de specialitate a inspectoratelor școlare
județene, respectiv a Inspectoratului Școlar al Municipiului București.
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În finanțarea de bază a unității de învățământ preuniversitar cu predare în limbile minorităților
naționale, costul standard per elev și per preșcolar se calculează după un coeficient mărit pe baza
factorilor de corecție, luând în considerare predarea în limba minorității naționale sau a limbii
minorității naționale. În cazul acestor unități se are în vedere izolarea lingvistică, geografică și
numărul redus de elevi și preșcolari.
Finanțarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale și alte cheltuieli asociate
procesului de învățământ preuniversitar de stat.
Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de
care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:











investiții, reparații capitale, consolidări;
subvenții pentru internate și cantine;
cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor;
cheltuieli cu bursele elevilor;
cheltuieli pentru transportul elevilor;
cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii;
cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul
preuniversitar, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;
cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare organizate în cadrul
sistemului de învățământ;
cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru personalul angajat,
preșcolari și elevi;
cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educației și
formării profesionale.

Suportul financiar asigurat de la bugetul statului și/sau de la bugetele locale pentru familiile cu
copii în învățământul preuniversitar constă în:









asigurarea manualelor școlare gratuite pentru elevii din învățământul obligatoriu;
acordarea de premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente materiale elevilor
cu performanțe școlare înalte, precum și celor cu rezultate remarcabile în educația și
formarea lor profesională sau în activități culturale și sportive;
programul Cornul și laptele pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore
de stat și private și pentru toți elevii din clasa pregătitoare și clasele I-VIII din învățământul
de stat și privat, conform OUG nr. 96/2002, cu modificările și completările ulterioare;
asigurarea gratuită a rechizitelor școlare pentru elevii care provin din familii dezavantajate
conform Legii nr. 126/2002;
burse sociale pentru cei din grupuri dezavantajate;
programul Bursa profesională, conform HG nr. 1062/2012 pentru toți elevii din
învățământul profesional;
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programul Euro 200 conform HG nr. 1294/2004 pentru elevii din învățământul de stat sau
particular acreditat, cu un venit brut sub 150 Ron/membru de familie;
programul Bani de liceu, conform HG nr. 1488/2004) pentru elevii din grupuri
dezavantajate, pe perioada parcurgerii studiilor liceale.

Aprecieri și sugestii
Interesul elevilor pentru cele trei tipuri de învățământ liceal general sau teoretic, specializat sau
tehnic, profesional sau de ucenici corespunde viitoarelor cerinţe ale pieţei muncii referitoare la
nivelul de calificare și competenţă necesare.
Intensificarea procesului de atragere a unui număr tot mai mare de elevi către liceele teoretice,
trebuie realizată cu multă atenţie deoarece s-ar putea că profesorii din liceele tehnice și
profesionale să nu se poată adapta cerinţelor din liceele teoretice, în ciuda programelor de pregătire
suplimentare, cu atât mai mult cu cât economia romnească are mare nevoie atât în prezent și în
continuare de tehnicieni și de personal mediu de conducere.
MEN prin politicile sale trebuie să asigure în toate tipurile de licee dezvoltarea unor cunoştinţe și
competenţe de bază care să permită elevilor continuarea procesului de invăţare pe parcursul întregii
vieţi și să le ofere acestora posibilitatea de a obţine o calificare superioară.
Toate politicile educaționale pun accentul pe încurajarea activităţilor care promovează invăţarea,
ceea ce presupune că toate manualele sunt concepute în acest sens dar și că folosirea pe scară mai
largă a activităţilor de grup și aplicarea unor teorii mai individualizate ale invăţării, impun
modificarea filosofiei educației dar și a comportamentul cadrelor didactice în clasă.
Deşi fiecare comunitate trebuie să fie liberă să se adapteze la resursele și capacităţile de care
dispune, inspectoratele școlare trebuie să se implice mai mult în activitatea unităților de
învățământ, stabilind în mod clar rolul care revine la nivel municipal și judeţean în cadrul noului
sistem educaţional, fiecărui factor implicat în activitatea educațională, pentru a asigura derularea
optimă a procesului educativ.
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se
organizează pentru calificări stabilite de MEN în conformitate cu Registrul Național al
Calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de
planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale.
Învățământul profesional are următoarele forme de organizare:



stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a Xa de liceu;
învățământ profesional, cu durata de minim 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIIIa, ca parte a învățământului secundar superior;

Învățământul profesional se desfășoară în școli profesionale care pot fi unități independente sau
afiliate liceelor tehnologice, de stat sau particulare.
Structură și cifre de şcolarizare
Pregătirea prin învățământul profesional și tehnic se realizează pe baza standardelor de pregătire
profesională aprobate prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale la propunerea Centrului
Naţional de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și elaborate în urma consultării
partenerilor sociali. Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor
ocupaţionale aprobate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. Standardele de pregătire
profesională se realizează prin consultare cu operatorii economici în situaţia în care nu există
standarde ocupaţionale actualizate.
Absolvenţii învățământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării
profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională și suplimentul descriptiv al
certificatului, conform Europass.
Modul de organizare și de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale este
reglementat de MEN prin metodologie, care se dă publicităţii la începutul ciclului, absolvenţii
învățământului profesional putandu-și continua studiile în învățământul liceal. Unitățile de
învățământ de stat în care se organizează învățământ profesional sunt stabilite de inspectoratele
școlare, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, a comitetelor locale de În același
timp absolvenţii învățământului obligatoriu care întrerup studiile pot fi cuprinşi, până la împlinirea
vârstei de 26 de ani, într-un program de pregătire profesională, în vederea dobândirii unei calificări
profesionale. Programele de pregătire profesională, pot fi organizate prin unitățile de învățământ
de stat și particulare sau confesionale acreditate și sunt gratuite pentru persoanele care întră în
aceste programe organizate în învățământul de stat până la împlinirea vârstei de 26 de ani.
dezvoltare a parteneriatului social, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială și economică
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precizate în documentele strategice regionale, judeţene și locale privind învățământul profesional
și tehnic, precum și la solicitările operatorilor economici interesaţi în formarea profesională prin
învățământul profesional.
În țară noastră, statul susţine învățământul profesional și învățământul liceal, filiera tehnologică
sau vocaţională, prin:





recunoaşterea în învățământul terţiar nonuniversitar a studiilor obţinute în cadrul
învățământului liceal – filiera tehnologică sau vocaţională, în baza unui regulament
propriu;
finanţarea parţială la şcolarizarea în cadrul şcolilor postliceale de stat;
burse speciale și alte forme de sprijin material.

Învățământul profesional și tehnic, inclusiv cel dual, se organizează pentru dobândirea de
cunoştinţe, deprinderi și competenţe preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă pentru
calificări profesionale de nivel 3, 4 și 5, conform Cadrului național al calificărilor, absolvenţii
învățământului profesional și tehnic, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a
calificării profesionale, dobândind certificate de calificare profesională pentru nivel 3, 4 sau 5,
conform Cadrului național al calificărilor, și suplimentul descriptiv al certificatului, conform
Europass.
Absolvenţii învățământului profesional, inclusiv al celui dual, care promovează examenul de
certificare a calificării profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pot
continua studiile pentru dobândirea unei calificări de nivel 4, conform Cadrului național al
calificărilor, în condiţiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației
naționale și cercetării ştiinţifice.
Pot avea acces la o calificare profesională de nivel 5 al Cadrului național al calificărilor absolvenţi
ai învățământului liceal și/sau absolvenţi cu certificat de calificare profesională de nivel 4 al
Cadrului național al calificărilor, în condiţiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al
ministrului educației naționale.
Absolvenţii de învățământ profesional și tehnic, inclusive de cel dual, care nu au finalizat studiile
liceale pot fi cuprinşi în programe de pregătire pentru echivalarea nivelului de învățământ liceal.
Condiţiile de acces, conţinutul și durata acestor programe de pregătire sunt reglementate prin
metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.
Învățământul dual se organizează în unități de învățământ de stat, particulare sau confesionale în
baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulţi operatori economici sau
asociaţie/consorţiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativteritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară.
Contractul-cadru de parteneriat se reglementează prin metodologie specifică elaborată de MEN,
cu consultarea prealabilă a reprezentanţilor desemnaţi ai operatorilor economici și ai structurilor
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asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale și aprobată prin ordin al ministrului
educației naționale.
Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul
legal al elevului minor încheie un contract de pregătire practică individual cu operatorul economic
și unitatea de învățământ, reglementat prin metodologie specifică elaborată de MEN cu consultarea
prealabilă a reprezentanţilor desemnaţi ai operatorilor economici și ai structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale și aprobată prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale.
În anul școlar 2015-2016, în învățământul profesional au fost cuprinşi 56, 8 de mii de elevi,
reprezentând 3, 2% din totalul elevilor din învățământul secundar și 1, 4% din totalul populaţiei
școlare. Începând cu anul școlar 2014-2015, MEN și Cercetării Ştiinţifice a iniţiat un nou program,
cu o durată de 3 ani care permite elevilor să se înscrie în învățământul profesional după promovarea
clasei a-VIII-a.
Astfel, numărul elevilor înscrişi în învățământul profesional la începutul anului școlar 2015-2016
a crescut cu 91, 7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Ca și în învățământul liceal,
ponderea populaţiei școlare din învățământul public a fost majoritară, respectiv de 98, 4%.
Structura pe sexe a elevilor din învățământul profesional relevă o pondere mai mare a populaţiei
masculine, respectiv de 73, 9%. Elevii din acest nivel educaţional au urmat cu preponderenţă
cursurile unităților școlare publice din mediul urban. Învățământul profesional desfăşurat în mediul
rural a cuprins doar 17, 5% din numărul total al elevilor acestui nivel educaţional.
Pe profiluri de pregătire, cea mai mare pondere a elevilor înscrişi în învățământul profesional s-a
înregistrat în cadrul urmatoarelor profile profesioanle:






Pofilului transporturi, circa 25, 0% dintre elevi;
Profilul construcţii de maşini circa 14, 7% dintre elevi;
Profilul alimentaţie publică circa 10, 6%;
Profilul industrie uşoară circa 8, 5% dintere elevi;
Profilul agriculturăcirca 8, 0% dintre elevi.

Învățământul profesional a fost organizat, în principal, ca învățământ de zi, 52, 2 de mii de elevi
fiind înscrişi în această formă de învățământ, 1, 2% dintre elevi au urmat cursurile serale și o
pondere nesemnificativă cursurile cu frecvenţă redusă.
Majoritatea elevilor înscrişi în învățământul profesional au studiat în limba română, respectiv circa
92, 8%, iar 7, 2% în limba maghiară. Majoritatea elevilor înscrişi în anul școlar 2015-2016 în
învățământul profesional au fost:




români (87, 6%;
maghiari 8, 4%;
rromi 3, 3%;
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alte etnii 0, 7%.

În profil teritorial, distribuţia elevilor din învățământul profesional nu a fost uniformă, cei mai
mulţi elevi înscrişi regăsindu-se în :




regiunea Nord-Est circa 26, 4%;
regiunea Centru circa 17, 7%;
regiunea Nord-Vest circa 15, 5%.

În regiunea Bucureşti-Ilfov, acest nivel de învățământ este puţin reprezentat circa 2, 4%.
La sfârşitul anului școlar 2015-2016, în învățământul profesional au fost cuprinşi 48, 4 mii elevi,
în creştere cu 23, 1 mii comparativ cu anul școlar precedent. Gradul de promovabilitate înregistrat
în învățământul profesional a fost de 90, 2%, valoarea cea mai ridicată fiind pentru elevii care au
finalizat anul IV de studii, circa 94, 8%, din totalul elevilor existenţi la sfârşitul anului școlar în
învățământul profesional, 9, 8% au fost declaraţi repetenţi.
În învățământul liceal și profesional au abandonat şcoala 3, 5% dintre elevi.
Pe regiuni, valorile ratei abandonului școlar în învățământul liceal și profesional au fost cuprinse
între 4, 6% în regiunea Centru și 2, 7% în regiunea Sud-Muntenia.
Cele mai ridicate valori ale ratei abandonului școlar s-au înregistrat în judeţele:





Sibiu (6, 7%;
Mehedinţi (5, 9%;
Tulcea (5, 6%;
Satu-Mare și Timiş cu 5, 2% fiecare în part.

iar cele mai scăzute valori ale ratei abandonului școlar s-au înregistrat în judeţele:





Bihor și Giurgiu (1, 4% fiecare în parte;
Galaţi (1, 8%;
Argeş și Ialomiţa cu 2, 1% fiecare în parte;
Prahova și Sălaj cu 2, 3% fiecare în parte.

În anul școlar 2015-2016, în învățământul profesional activitatea instructiv-educativă a fost
asigurată de 251 cadre didactice, cu 76, 8% mai mult decât în anul școlar precedent. Din totalul
personalului didactic 89, 2% au fost cadre didactice calificate, iar 90, 0% au avut normă întreagă.
Ponderea personalului didactic din unitățile școlare din mediul urban este superioară respectiv de
circa 76, 9% celei din unitățile din mediul rural de circa 23, 1%.

60

Reţeaua unităților școlare din învățământul profesional a fost alcătuită din 22 unități independente
și alte unități care şcolarizează acest nivel de învățământ, respectiv grupuri școlare, din care 21
unități aparţin sectorului public.
În mediul urban au funcţionat 8 unități independente și 14 în mediul rural. Adiţional unităților
independente, în învățământul profesional au existat 690 secţii în cadrul grupurilor școlare și secţii.
În anul școlar 2015-2016, baza materială din învățământul profesional a cuprins 184 săli de clasă
și cabinete școlare, 35 laboratoare, 27 ateliere școlare și 6 săli de gimnastică.
Unitățile școlare din învățământul profesional au avut în dotare 447 calculatoare, din care 411
utilizate efectiv în procesul de învățământ. Din totalul calculatoarelor aflate în dotare, 78, 1% au
fost conectate la internet.
În învățământul profesional, în anul școlar 2016-2017, au absolvit un număr de 19. 400 elevi, din
care 97, 2% au urmat cursurile unităților școlare aparţinând sectorului public, iar numai 2, 8% pe
cele din sectorul privat.
Materiale didactice și curriculum
Încă din anul școlar 2007-2008 s-a trecut la introducerea treptată a unor noi elemente și proceduri
pentru învățământul și pregătirea profesională și tehnică. Urmare studiului efectuat la nivel de
economie dar și a necesarului de personal, s-au identificat 15 domenii de instruire de bază, cum ar
fi mecanică, chimie industrială, construcţii și lucrări publice, agricultură, etc.
Planurile de învățământ au fost elaborate de comisii naționale care au inclus în componentă lor
reprezentanți din partea MEN, a ministerelor de profil, a şcolilor, ai întreprinderilor economice și
a partenerilor sociali și au avut drept rezultat o serie de aspecte, cum ar fi:









Definirea clară a planului sau săptămnii de studiu, cu stabilirea numărului de ore alocate
culturii generale și celei tehnice, ca și instruirii practice;
Asigurarea unei pregătiri mai cuprinzătoare în primii doi ani de studiu ai şcolilor
profesionale și alegerea unei anumite meserii, sau grup de meserii în anul trei de studii prin
intermediul unor planuri de învățământ;
Includerea unei limbi străine, chiar două pentru turism și unitățile de alimentaţie și a
tehnologiei informaţionale pe lista materiilor de studiu;
Introducerea în anii doi și trei de studiu a unei noi materii care vizează dezvoltarea
personală și socială, materie care include consiliere elevilor în vederea alegerii carierei și
dezvoltarea deprinderilor antreprenoriale;
Introducerea în programa post-liceală a unor noi teme care vor asigura elevilor o pregătire
mai flexibilă, capabilă să răspundă nevoilor cerute de piața muncii;
Introducerea unei metodologii didactice centrate pe elev și pe modul de invăţare menită să
le dezvolte elevilor capacitatea de a lua decizii, lucru în echipă, soluţionarea problemelor;
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Datorită numeroaselor probleme financiare legate de asigurarea unor facilităţi moderne și a
instruirii cadrelor didactice în vederea adoptării noilor planuri de învățământ, nu toate școlile
profesionale au beneficiat/ benediciaza de facilităţi și dotări moderne dar și de instruirea
corespunzătoare a cadrelor didactice care formează elevii școlilor profesionale.
De aceea în ultimii ani, s-au organizat cursuri scurte de instruire pentru aproximativ 5000 de cadre
didactice în următoarele domenii:










Cerinţe ale instruirii și elaborarea de planuri de învățământ;
Parteneriate intre școli;
Tehnologie informaţională;
Deprinderi antreprenoriale;
Management școlar;
Instruire modulară;
Evaluare și examinare;
Indrumare și orientare în alegerea meseriei;
Materii de specialitate.

La fel cum procesul didactic trebuie să-i pregătească pe elevii din învățământul și pregătirea
profesională și tehnică să se adapteze la o piaţă a muncii care işi modifică cerințele în timp,
pregătirea cadrelor didactice din acest sistem trebuie să aibă în vedere dezvoltarea pe termen lung
a capacității de adaptare la schimbare. Se impune că pregătirea profesorilor din învățământul și
pregătirea profesională și tehnică să acorde o atenţie deosebită formării atitudinilor și deprinderilor
cadrelor didactice. Problema adaptării cadrelor didactice este agravată de sistemul de salarizare și
de sistemul de recrutare a profesorilor din învățământul și pregătirea profesională și tehnică.
Nivelul de salarizare scăzut și lipsit de atractivitate și imposibilitatea angajării și menţinerii în
sistem a cadrelor didactice de calitate, reprezintă probleme cu care se confruntă aproape toate
sistemele de învățământ și pregătire profesională și tehnică din România.
Evaluare și examinare
Pentru admiterea în învățământul professional sau profesional dual, respective pentru clasele IXX, sunt admişi absolvenţii de gimnaziu, pe baza unei proceduri de înscriere și admitere stabilite de
MEN. Absolvenţii de gimnaziu îşi pot continua studiile în ciclul secundar inferior al
învățământului obligatoriu, conform opţiunii lor și ca urmare a unei proceduri de selecţie și
repartiţie stabilită de MEN. Criteriul folosit pentru această procedură de selecţie și repartiţie
este media de admitere.
Regulile generale și specifice privind evaluarea, notarea și promovarea elevilor sunt stabilite atât
de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și în
Regulamentul-cadru de Organizare și Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,
legiferat prin OM nr. 5079/2016 și completat prin Ordinul ministrului educației nr. 3027/2018.
Scopul evaluării este acela de a orienta învăţarea și de a optimiza învăţarea.
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Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naționale de evaluare pentru fiecare disciplină.
Evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor, părinților și cadrelor didactice
și stă la baza planurilor individuale de învăţare.
Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează permanent, pe parcursul anului școlar.
În învățământul secundar, rezultatele evaluării se exprimă prin note de la 1 la 10, în care 10 este
cea mai mare notă.
Rezultatele evaluărilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale
elevilor și pentru preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu. Rezultatele evaluării și
planurile individualizate de învăţare se comunică părinţilor elevilor și sunt trecute în portofoliul
educaţional al elevului. Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârstă și de
particularitățile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei
discipline. Acestea sunt:








chestionări orale;
teste, lucrări scris;
experimente și activități practice;
referate;
proiecte;
interviuri;
portofolii;

probe practice și alte instrumente stabilite de comisiile metodice și aprobate de director sau
elaborate de către MEN/inspectoratele școlare, elaborate în conformitate cu legislația națională.
În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie
corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învățământ, precum și cu structura
modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului
la un modul este de două.
Disciplinele la care se susțin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele de desfășurare
a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice. Notele
la lucrările scrise semestriale, teze, se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop
și se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale, tezele, se păstrează în unitatea de învățământ până
la sfârșitul anului școlar.
La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice au obligația să încheie
situația școlară a elevilor și să o consemneze în catalog și în carnetele elevilor. Nota lucrării scrise
semestriale, teză și mediile semestriale și anuale se consemnează în catalog cu cerneală roșie.
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În învățământul secundar inferior și secundar superior și postliceal mediile semestriale și anuale
pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat
disciplina/modulul. Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginți ai claselor.
Media finală anuală pentru fiecare disciplină este trecută în registrul matricol al unităţii de
învățământ. Datele școlare oficiale ale elevilor pentru întreaga perioadă de şcolarizare sunt cele
trecute în cataloage și în registrul matricol – documente școlare cu regim de arhivare permanent la
nivelul unităţii de învățământ, iar ulterior la Arhivele Statului.
În urma consultării celorlalte cadre didactice, dirigintele trebuie să atribuie pentru fiecare elev nota
la purtare pe fiecare semestru. Notele la purtare sub 6 trebuie decise de consiliul profesoral al
unităţii de învățământ. În învățământul secundar, la sfârşitul fiecărui an școlar dirigintele acordă
într-o ceremonie oficială distincţii elevilor care au obţinut primele trei medii generale din clasă și
media 10 la purtare.
Luând în considerare rezultatele evaluării continue, cadrele didactice pot decide asupra necesităţii
unor activități de educație remedială pentru elevii cu rezultate foarte slabe.
Absolvenţii clasei a X-a din cadrul filierei tehnologice sau vocaţionale care au finalizat un stagiu
de pregătire practică pot susţine examen de certificare a calificării corespunzător nivelului de
certificare stabilit prin Cadrul național al calificărilor.
Absolvenţii învățământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării
profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională și suplimentul descriptiv al
certificatului, conform Europass. Absolvenţii învățământului profesional pot continua studiile în
învățământul liceal.
Absolvenţii învățământului profesional, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a
calificării profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pot continua studiile
pentru dobândirea unei calificări de nivel 4, conform Cadrului național al calificărilor, în condiţiile
stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării
ştiinţifice.
Pot avea acces la o calificare profesională de nivel 5 al Cadrului național al calificărilor absolvenţi
ai învățământului liceal și/sau absolvenţi cu certificat de calificare profesională de nivel 4 al
Cadrului național al calificărilor, în condiţiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al
ministrului educației naționale și cercetării ştiinţifice.
Absolvenţii de învățământ profesional și tehnic, inclusiv dual, care nu au finalizat studiile liceale
pot fi cuprinşi în programe de pregătire pentru echivalarea nivelului de învățământ liceal.
Condiţiile de acces, conţinutul și durata acestor programe de pregătire sunt reglementate prin
metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării ştiinţifice.
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Management și finanțare
Sistemul de management al programelor de învățământ și pregătire profesională și tehnică se
caracterizează prin câteva aspecte negative, rspectiv acest sistem continuă să fie afectat de faptul
că deciziile asupra tipului de instruire asigurat și a numărului de elevi formați, se bazează mai mult
pe experienţa anterioară a şcolilor, pe abilităţile curente și limitate uneori ale cadrelor didactice,
pe echipamentele din dotare, decât pe adaptarea la nou și pe perfecționarea continuă, ignorndu-se
astfel nevoile de perspectivă ale societății. Societățile comerciale și de stat nu mai sponsorizează
şcolile pe de o parte iar pe de altă parte ministerele tehnice nu se mai implică activ în asigurarea
învățământului și în pregătirea profesională și tehnică a elevilor, acest sistem de instruire aflnduse în întregime în administrarea MEN prin intermediul inspectoratelor locale.
În acest context, autoritățile locale și Inspectoratele judeţene, au un rol major în managementul și
finanțarea şcolilor în tot învățământul preuniversitar, inspectoratul fiind cel ce negociază cu
autoritățile locale alese în privinţa costurilor cu intreţinerea instituțiilor din ciclul obligatoriu.
Unitățile din învățământul preuniversitar sunt administrate de către directori, asistaţi de directorii
adjuncţi
Directorii din învățământul preşcolar, primar și gimnazial sunt numiţi de către inspectorul general
pe o perioadă de patru ani, la recomandarea consiliilor profesorale din fiecare instituţie și pe criterii
profesionale și manageriale.
Directorii dispun de autoritate limitată, dat fiind că nu pot numi sau concedia cadrele didactice,
această competență intrând în responsabilitatea inspectoratului școlar judeţean.
Conform Legii Educației Naționale, Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
învățământul de stat este gratuit, dar pentru unele activități, niveluri, cicluri și programe de studii
se pot percepe taxe, finanțarea învățământului preuniversitar de stat, particular și confesional
asigurându-se din fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii.
Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev sau per preșcolar, după
metodologia elaborată de MEN, care prin organismul specializat, stabilește anual costul standard
per preșcolar/elev necesar.
Finanțarea de bază a unei unități școlare profesionale rezultă prin multiplicarea costului standard
per elev cu coeficienți specifici unității școlare și cu numărul de elevi și se aprobă anual prin
hotărâre a Guvernului. Finanțarea de bază aprobată anual prin legea bugetului de stat se
repartizează pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București de către direcțiile
generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, cu asistență tehnică
de specialitate a inspectoratelor școlare județene, respectiv a Inspectoratului Școlar al Municipiului
București.
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Aprecieri și sugestii
România trebuie să continue reforma sistemului de învăţămant și de pregătire profesională și
tehnică în așa fel încât să-și asigure dezvoltarea unei forţe de muncă competitive, să măreasca
şansele tinerilor absolvenţi de a găsi un loc de muncă, în condițiile în care oferta de locuri de
muncă în țară noastră este mult mare decât cererea.
Se impune astfel întreprinderea unor acțiuni dintre care cea mai importantă este aceea de a
reconsidera rolului învăţămantului și pregătirii profesionale și tehnice în cadrul general al
sistemului educaţional și de a asigurar forţa de muncă în contextul îmbunătăţirii accesului general
la educație permanentă. Această implică adaptarea sau elaborarea unor noi planuri de învăţămant,
dezvoltarea profesională a
cadrelor didactice și a personalului administrativ, elaborarea unor mecanisme de control a calităţii
dar și faptul că toţi cei care asigură procesul de instruire din şcolile profesionale trebuie să
promoveze calitatea și elementul novator și nu stagnarea și conservatorismul.
Conform analizelor efectuate Guvernul României s-a implicat activ prin MEN în evoluția continuă
a învățământului profesional și tehnic printr-o serie de obiective strategice care vizează dezvoltarea
unui sistem de învățământ consolidat pentru:





a răspunde cerințelor unei societăți bazată pe cunoaștere;
a spori gradul de ocupare și dezvoltare economică;
a crește gradul de coeziune economică și social;
a dezvolta exercitarea cetățeniei democratice;

Finalitățile educaționale ale învățământului profesional și ethnic mai vizeaza și :
asigurarea dezvoltării personale și profesionale a elevilor astfel încât aceștia să devină cetățeni
activi la nivelul comunității, să participe la viața activă, civică și profesională;






sigurarea șanselor egale de acces în învățământul profesional și tehnic, precum și
dezvoltarea profesională a fiecărui elev în funcție de aspirațiile și potențialul individual de
învățare;
asigurarea condițiilor de calitate în organizarea și desfășurarea proceselor manageriale, de
educație și formare profesională în fiecare unitate școlară organizatoare de învățământ
profesional și tehnic;
sigurarea șanselor de dezvoltare profesională a fiecărui elev în vederea dobândirii unei
calificări pentru care există oportunități de ocupare în meserii sau ocupații oferite de piața
muncii locală, județeană, regională, națională, precum și pentru continuarea învățării de-a
lungul întregii vieți în vederea adaptării la schimbările tehnologice specifice economiei
bazată pe cunoaștere;

Premisele organizării parcursurilor de formare profesională prin învățământul profesional și
tehnic, sunt următoarele:
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Formarea prin învățământul profesional și tehnic asigură pregătire pentru învățare pe tot
parcursul vieții;
Formarea prin învățământul profesional și tehnic se realizează în vederea obținerii unei
duble recunoașteri, academică și profesională, care permit atât continuarea studiilor cât și
angajarea pe piața muncii;
Formarea prin învățământul profesional și tehnic se realizează prin oferta de achiziții de
învățare atât din domeniul disciplinelor academice, cât și al celor strict legate de
profesionalizare, aceasta pentru că pregătirea de tip academic este considerată predictor al
adaptabilității pregătirii față de cerințele locului de muncă;
Formarea prin învățământul profesional și tehnic se bazează pe achizițiile din domeniile de
competențe cheie realizate în timpul învățământului obligatoriu.
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PARTICULAR

Învățământul particular și confessional din România se organizează conform principiului nonprofit în unități de învățământ preuniversitar, la toate nivelurile și formele, conform legislaţiei în
vigoare.
Criteriile, standardele și indicatorii de performanţă pe care trebuie să le îndeplinească unitățile de
învățământ preuniversitar particular și confesional sunt identice cu cele pe care trebuie să le
îndeplinească unitățile de învățământ de stat.
Unitățile particulare de învățământ sunt unități libere, deschise, autonome atât din punct de vedere
organizatoric, cât și economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată
de Constituție.
Autorizarea de funcționare provizorie, acreditarea și evaluarea periodică a unităților de învățământ
preuniversitar particular și confesional sunt realizate de către Agenţia Română de asigurare a
Calităţii în Învățământul Preuniversitar, conform legislaţiei în vigoare.
Unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditate sunt sprijinite de stat,
condiţiile fiind stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul sprijina și coordonează învățământul
particular și confesional, în condiţiile legii, respectând în întregime drepturile acestuia. Statul
asigură finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii și pentru toţi elevii din învățământul alternativ
preprimar, primar, gimnazial, profesional și liceal de stat și particular acreditat. În învățământul
preuniversitar alternativ particular, taxele de şcolarizare se stabilesc de consiliul de administraţie
al fiecărei unități de învățământ, în condiţiile legii. Consiliul de administraţie al unităților de
învățământ preuniversitar alternative particulare, cu consultarea persoanei juridice fondatoare,
stabileşte anual bugetul de venituri și cheltuieli pentru a asigura funcționarea unităţii școlare, în
conformitate cu prevederile legale. Pentru finanţarea învățământului preuniversitar alternativ
particular, furnizorul de educație poate derula și alte activități aducătoare de venituri, în condiţiile
legii și în conformitate cu prevederile statutului asociaţiilor, fundaţiilor, federaţiilor, centrelor sau
planurilor care gestionează pluralismul educaţional. Consiliile judeţene sau consiliile locale pot
aloca, prin hotărâri proprii, fonduri în vederea finanţării organizaţiilor neguvernamentale care sunt
declarate de utilitate publică și care organizează activitate în cadrul unităților de învățământ
preuniversitar alternativ particulare. Unitățile de învățământ preuniversitar alternativ particulare
acreditate sunt sprijinitede către stat, în condiţiile prevăzute la art. 60 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.
Desfiinţarea, dizolvarea sau lichidarea unităților de învățământ preuniversitar alternativ particulare
se face în condiţiile legii sau din iniţiativa consiliului de administraţie al unităţii de învățământ
alternativ. În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul initial revine fondatorului, iar
patrimoniul realizat în exclusivitate prin activitatea unităţii de învățământ, respective cel dobândit
în timpul funcţionării provizorii, respectiv după acreditare, va fi transferat unei unități de
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învățământ de acelaşi profil sau specializare, particulară sau de stat, conform hotărârii consiliului
deadministraţie al unităţii de învățământ alternativ.
Structură și cifre de şcolarizare
Sistemul național de învățământ este constituit din ansamblul unităților și instituțiilor de
învățământ de diferite tipuri, niveluri și forme de organizare a activității de instruire și educare.
Din sistemul național de învățământ fac parte unități și instituții de învățământ de stat și particulare.
Invatamantul preuniversitar particular din România, are aceeasi structura ca și cel preuniversitar
de stat, respectiv: organizarea și funcționarea sistemului preuniversitar particular de învățământ
este reglementată tot prin Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificarile și completarile
ulterioare.
Învățământul obligatoriu este de 10 clase. Frecventarea obligatorie a învățământului de 10 clase,
forma de zi, încetează la 18 ani.
Sistemul național de învățământ cuprinde următoarele niveluri:




învățământul preșcolar: grupa mică; grupa mijlocie; grupa mare, pregatitoare pentru
școală;
învățământul primar: clasele I-IV;
învățământul secundar, care cuprinde:

- învățământul secundar inferior, organizat în două ciluri care se succed: gimnaziu, clasele VVIII, și ciclul inferior al liceului sau școala de arte și meserii, clasele IX-X;
- învățământul secundar superior: ciclul superior al liceului clasele XI-XII/XIII, precedat, după
caz, de anul de completare;



învățământ postliceal;
învățământ superior: învățământ universitar și învățământ postuniversitar

Sistemul
național
de
învățământ
cuprinde
și
educația
permanentă.
Scopurile, conținutul și structura învățământului preuniversitar sunt corelate în mod direct cu
învățarea pe parcursul întregii vieți – educația de bază asigurând însușirea competențelor necesare
pentru accesul ulterior la învățare.
Formarea unor deprinderi practice și introducerea în pregatirea tehnologica generala a elevilor se
dezvolta treptat, în învățământul primar și gimnazial. Elevii sunt srijiniti în cunoasterea și utilizarea
unor tehnici de lucru cu diverse materiale și ustensile, în formarea capacitatii de proiectare,
executare, evaluare, utilizare și valorificare a produselor, evaluarea resurselor personale și
formarea
spiritului
de
initiativa
și
antreprenoriat
în
planificarea
carierei.
Formarea profesionala initiala (FPI), în cadrul învățământului preuniversitar, și dobândirea unei
calificari profesionale se poate face prin învățământul profesional, prin învățământul liceal, filiera
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tehnologica, cu profilele tehnic, servicii, exploatarea resurselor naturale și protectia mediului sau
prin învățământul postliceal. Scoala de arte și meserii și anul de completare constituie învățământul
profesional.
Statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul primar,
gimnazial, profesional și liceal general obligatoriu de stat, particular sau și confesional acreditat,
pentru elevii din învățământul postliceal de stat, precum și, după caz, pentru beneficiarii cursurilor
de pregătire pentru examenul național de bacalaureat.
Finanțarea învățământului preuniversitar particular și confesional acreditat se face din taxe, din
fonduri publice, în cazul învățământului preșcolar, primar și gimnazial obligatoriu, precum și din
alte surse, potrivit legii.
Prevederile referitoare la finanţarea de bază pentru învățământul preuniversitar particular și
confesional acreditat au fost prorogate succesiv prin Ordonanțe de urgență ale Guvernului.
Activitatea didactică auxiliară din învățământul primar și gimnazial privat a înregistrat o uşoară
creştere, în anul 2016, fiind asigurată de 0, 2 mii de persoane, iar activitatea nedidactică de 0, 7
mii de persoane.
A scăzut numărul elevilor în învățământul liceal, primar și gimnazial, unde s-au înregistrat cele
mai vizibile diminuări ale numărului de elevi înscriși în anul școlar 2016- 2017 față de cel anterior,
acest număr fiind mai mic cu 22. 800 de elevi față de anul anterior.
Populația școlară a fost cuprinsă în anul școlar 2016- 2017 cu preponderență circa 95, 7% în
unitățile școlare publice, iar restul de numai 4, 3% în unități școlare private.
Materiale didactice și curriculum
Conţinutul învățământului preuniversitar public și privat este asigurat prin Curriculumul național.
Curriculumul național este ansamblul coerent al planurilor-cadru de învățământ, al programelor
școlare și al manualelor școlare din învățământul preuniversitar cuprinse în Legea învățământului.
Planul-cadru de învățământ reprezintă principalul document oficial de tip reglator – componentă
a curriculumului național – și, prin aceasta, un instrument de bază în promovarea politicii
educaţionale la nivel național. Planurile-cadru de învățământ public și privat stabilesc, diferenţiat
în funcţie de nivelul de şcolarizare, disciplinele studiate de către elevi în școală și numărul de ore
alocat fiecăreia dintre acestea. Disciplinele sunt prezentate grupat în cele şapte arii
curriculare: Limbă și comunicare, Matematică și ştiinţe ale naturii, Om și societate, Arte, Educaţie
fizică și sport, Tehnologii, Consiliere și orientare. Această grupare asigură coerenţa structurală a
planurilor-cadru de învățământ pentru toate nivelurile de şcolaritate public și privat.
Pentru învățământul primar și gimnazial, public și privat planurile-cadru cuprind două
componente:


trunchi comun, ca ofertă curriculară obligatorie pentru toţi elevii;
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curriculum la decizia şcolii, care cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei
curriculare proprii fiecărei unități de învățământ; se asigură astfel cadrul pentru susținerea
atât a unor performanţe diferenţiate, cât și a intereselor specifice de învăţare ale elevilor.

Pentru învățământul liceal, public și privat planurile-cadru cuprind următoarele componente:



trunchi comun și curriculum diferenţiat, ca ofertă curriculară obligatorie pentru fiecare
filieră, profil, specializare;
curriculum la decizia şcolii, pentru filierele teoretică și vocaţională, respectiv curriculum
în dezvoltare locală, pentru filiera tehnologică – componente care cuprind orele alocate
pentru dezvoltarea ofertei curriculare proprii fiecărei unități de învățământ;

Curriculumul la decizia şcolii asigură cadrul pentru susținerea atât a unor performanţe diferenţiate,
cât și a intereselor specifice de învăţare ale elevilor.
Curriculumul în dezvoltare locală asigură cadrul pentru realizarea instruirii elevilor, în parteneriat
cu
agenţi
economici,
conform
Standardelor
de
pregătire
profesională.
Programa şcolară, ca parte componentă a curriculumului național public și privat reprezintă
principalul document școlar de tip reglator – instrument de lucru al cadrului didactic – care
stabileşte, pentru fiecare disciplină, oferta educaţională, obiective, competenţe și conţinuturi ale
învățării, propusă spre realizare în bugetul de timp stabilit prin planul-cadru, pentru un parcurs
școlar determinat, în conformitate cu statutul și locul disciplinei în planul-cadru de învățământ
public și privat
Programele școlare pentru învățământul primar și gimnazial public și privat au următoarele
componente:






notă de prezentare;
obiective-cadru;
obiective de referinţă însoţite de exemple de activități de învăţare;
conţinuturi ale învățării;
standarde curriculare de performanţă

Programele școlare pentru învățământul liceal public și privat au următoarele componente:





notă de prezentare;
competenţe generale;
competenţe specifice și conţinuturi ale învățării asociate acestora;
sugestii metodologice.

Evaluare și examinare
Atât în ceea ce privește învățământul preuniversitar public cât și pe cel privat, MEN are în vedere
asigurarea transparenței și răspunderii publice în evaluarea elevilor dar și standardizarea evaluării
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elevilor, în sensul că toate evaluările acestora trebuiesc realizate pe baza standardelor naționale de
evaluare stabilite în cadrul programelor școlare pentru fiecare disciplină sau modul de pregătire.
Rezultatele evaluării elevilor se evidențiază, prin calificative în învățământul primar public și
privat, respectiv prin note de la 1 la 10 în învățământul secundar public și privat și în învățământul
terţiar non-universitar public și privat fiind interzisă notarea elevilor fără utilizarea și respectarea
standardelor naționale de evaluare, sub sancţiunea nulităţii notei sau calificativului. Controlul
utilizării și respectării standardelor naționale de evaluare de către cadrele didactice se realizează
prin inspecţia şcolară. Notarea elevilor de către cadrele didactice, fără utilizarea și respectarea
standardelor naționale de evaluare, constituie abatere disciplinară și se sancţionează conform
prevederilor prezentei legi. In acest context, cadrele didactice sunt obligate să aducă la cunoştinţa
elevilor și să le justifice acestora, pe baza standardelor naționale de evaluare, rezultatele tuturor
evaluărilor, în timpul aceleaşi ore, în cazul evaluărilor orale, și în termen de cel mult 2 săptămâni
de la data evaluării, în cazul altor modalităţi de evaluare. Rezultatele evaluărilor elevilor se
comunică părinţilor și reprezentanţilor legali ai acestora prin intermediul carnetului de note și prin
alte modalităţi stabilite prin regulamentul intern al fiecarei scoli. Evaluarea predictivă a elevilor se
realizeazăin mod obligatoriu de catre cadrele didactice la începutul fiecărui an școlar, pentru
fiecare disciplină sau modul de pregătire din planurile-cadru de învățământ corespunzătoare, pe
baza rezultatelor evaluării predictive, stabilindu-se nivelul iniţial al cunoştinţelor, deprinderilor
sau abilităţilor și aptitudinilor fiecarui elev. Rezultatele evaluărilor predictive nu se înregistrează
în documentele școlare și nu se utilizează pentru ierarhizarea elevilor la nivelul clasei sau al unităţii
de învățământ dar se aduc obligatoriu la cunoştinţa elevilor și părinţilor sau reprezentanţilor legali
ai acestora, în termen de maximum 2 săptămâni de la începerea anului școlar. Pe de alta parte
rezultatele evaluarii predictive au funcţie de diagnoză și prognoză și se utilizează de cadrul didactic
în scopul planificării și realizării activităţilor didactice adaptate fiecărui elev, pentru obţinerea
celor mai bune performanţe școlare posibile în raport cu nivelul iniţial al acestuia și standardele
curriculare corespunzătoare.
Evaluările sumative ale elevilor, realizate atât la nivelul clasei și al unităţii de învățământ, cât și
prin teste și examene naționale, în condiţiile Legii învățământului se exprima prin note și sunt
utilizate pentru stabilirea sau certificarea competențelor formate la elevi într-un anumit interval de
timp;
Cadrele didacticde informeaza parintii sau reprezentanţii legali ai acestora cu privire la progresului
elevilor în intervalul de timp considerat, stabilesc măsuri de educație remedială, ierarhizeaza elevii,
contribuind și la orientarea şcolară și profesională a elevilor, la selecţia elevilor în cazul trecerii de
la un nivel de învățământ la altul și se constituie ca un indicator sintetic privind nivelul de
performanţă a cadrului didactic, a unităţii de învățământ și, după caz, a sistemului național de
învățământ.
Evaluările sumative la nivelul unităţii de învățământ publice și pe private, se realizează sub
coordonarea consiliului de administraţie al acesteia, în baza unei metodologii aprobate prin ordin
al ministrului educației, după cum urmează:

72





la finalul clasei a II-a, pentru evaluarea competenţele de bază ale elevilor – scris-citit și
operaţii matematice elementare;
la finalul clasei a VI-a, pentru evaluarea competențelor-cheie ale elevilor;
la finalul clasei a X-a pentru evaluarea competențelor-cheie ale elevilor;

Evaluările sumative la nivel național se realizează sub coordonarea MEN în baza metodologiilor
specifice aprobate prin ordin al ministrulu constand în:





evaluarea absolvenţilor clasei a IV-a, pentru evaluarea competențelor de bază formate la
elevi pe parcursul învățământului primar;
testarea absolvenţilor clasei a VIII-a;
examenul național de bacalaureat;
examenele pentru certificarea calificării profesionale;

Pentru primii patru ani de studiu, respectiv clasele I-IV, există un sistem de notare denumit
"calificative”. Acestea sunt urmatoarele:





Foarte bine (FB) - Excelent,
Bine (B) - Bine,
Satisfăcător (S) -satisfăcător
Insuficient (I) - a eșuat.

Elevii care nu obțin pe tot parcursul anului note bune, trebuie să susțină un examen pe perioada
verii cu un ansamblu de profesori, iar în cazul în care rezultatele obtinute de elev nu sunt
satisfacatoare, atunci elevul va repeta tot anul.
"Calificativele" sunt folosite într-un sistem de evaluare pe tot parcursul anului, la teste, în
activitățile școlare, acasă sau pentru proiecte.
Nu există nici o medie calculată pentru întregul an, ci doar pe semestru, cei mai mulți dintre elevi
având doar calificative de B și FB, calificativele S și I sunt rar folosite și numai în circumstanțe
deosebite.
Pentru clasele V-VIII, respectiv IX-XII, atât în ceea ce privește învățământul public cât și pe cel
privat, este utilizat un sistem de notare de la nota 1 la nota 10, nota 10 fiind cea mai bună notă,
nota 1 fiind cea mai slabă notă și nota 5 fiind nota minimă de trecere. Sistemul de evaluare este
folosit, de asemenea, cu note individuale pentru fiecare test, examen oral, proiect, teme pentru
acasă sau exerciții în clasă, toate aceste note fiind înscrise în catalog. La unele materii se susține
un examen parțial, la sfârșitul semestrului denumit Teză. Această cerință este reglementată de către
MEN ca cerință obligatorie pentru anumite materii și nu poate fi schimbată. Teza valoarează 25%
din media finală. Toate notele sunt date de cadrele didactice pe baza unor orientări stricte
ministeriale, care contează la repartiția la liceu. La sfârșitul fiecărui semestru, media notelor este
calculată în urma unei proceduri în patru pași:
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În primul rând, se calculează media aritmetică a notelor. Dacă există și Teză, această medie,
cu o precizie de 0, 01, este înmulțită cu 3, se adună cu teza, care este rotunjită la cel mai
apropiat întreg și se împarte cu 4. Această medie, cu sau fără Teza este apoi rotunjită la cel
mai apropiat întreg, respectiv de exemplu nota 9, 5 devine nota 10 iar aceasta este media
elevului pe acel semestru.
Următorul pas este de a calcula media anuală a elevului. Aceasta se face prin adunarea
mediilor pe cele două semestre ale elevului și împărțirea acestora la 2. Acestă medie nu
este rotunjită.
Ultimul pas este adăugarea tuturor mediilor anuale ale elevilor și împărțirea acestei sume
la numărul total de subiecți. Aceasta medie se numește "medie generală". Aceasta nu este
nici ponderată și nici rotunjită. În cazul în care un elev are media anuală sub 5 la maximum
două materii, elevul trebuie să susțin un examen, numit corigență la materia la care nu a
reușit să obțină o notă de trecere, în luna august, în fața unei comisii școlare. Dacă elevul
nu trece acest examen, el va trebui să repete întregul an școlar, respectiv este repetent. În
cazul în care media anuală este sub nota 5 la trei sau mai multe discipline, elevul nu mai
are dreptul la examenul de corigență și trebuie să repete anul.

Management și finanțare
Conducerea unităţiilor de învățământ preuniversitar particulare se exercită conform prevederilor
cuprinse în Metodologia de organizare și funcționare a consiliului de administraţie al unităților de
învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și cele cuprinse în Regulamentul de organizare
și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar-R. O. F. U. I. P cu respectarea elementelor
specifice fiecărei alternative educaţionale.
În învățământul preuniversitar alternativ particular, componenţa consiliului de administraţie
include reprezentanți ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administraţie este asigurată de
persoana desemnată de fondatori.
Directorii unităților de învățământ preuniversitar alternativ particulare sunt numiţi de conducerea
persoanei juridice fondatoare, cu respectarea criteriilor de competenţă. Actul de numire se aduce
la cunoştinţa inspectoratului școlar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea respectivă.
Conducerile unităților de învățământ preuniversitar particular întocmesc proiectul planului de
şcolarizare pe fiecare nivel de învățământ, menţionând distinct numărul de copii sau elevi pe
fiecare nivel de învățământ, specializar, calificare profesională acreditat/ă, sau autorizat/ă.
Directorii unităților de învățământ preuniversitar particular transmit inspectoratelor școlare
proiectele planurilor de şcolarizare stabilite la nivelul unităţii de învățământ respective, pe filiere,
profiluri, specializări, domenii ale pregătirii de bază, domenii, calificări profesionale. Pentru
unitățile de învățământ particular nu se aprobă sau avizează cifra de şcolarizare, răspunderea
privind alcătuirea și realizarea planului de şcolarizare revenind conducerilor acestora.
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Conducerile unităților de învățământ particular transmit inspectoratului școlar, separat, prin
proiectul planului de şcolarizare, datele referitoare la nivelurile de învățământ, specializările,
calificările profesionale acreditate, şcolarizate în unitatea de învățământ, în vederea asigurării
finanţării de la bugetul de stat, conform legislaţiei în vigoare.
Inspectoratele școlare analizează proiectele planurilor de şcolarizare propuse de către unitățile de
învățământ particular din perspectiva respectării acestora privind şcolarizarea pe nivelurile,
domeniile și în specializările, calificările profesionale pentru care unitățile de învățământ sunt
autorizate, acreditate și transmit centralizat proiectul planului de şcolarizare al unităților de
învățământ preuniversitar particular la MEN.
Unitățile de învățământ preuniversitar particular cu personalitate juridică își organizează propriul
compartiment de contabilitate, cu respectarea prevederilor legale, asumându-și răspunderea legală
pentru gestionarea fondurilor primite prin finanțare de la bugetul de stat prin bugetele locale
Reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar particular se realizează prin hotărâre a
persoanelor juridice finanțatoare. Hotărârea de reorganizare a unităților de învățământ particular
se comunică autorităților administrației publice locale, respectiv, consiliului local sau, după caz,
consiliului județean, însoțită de solicitarea de cuprindere în rețeaua școlară din raza lor de
competență, înainte de solicitarea de emitere a avizului conform pentru organizarea rețelei școlare.
Începând cu anul 2016 statul asigură finanţarea de bază a unităților de învățământ
preuniversitar obligatoriu particular și confesional acreditat, de la bugetul de stat,
din sume defalcate din TVA, prin bugetele locale, potrivit prevederilor Legii
Educaţiei Naţionale și legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice.
Unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditat primesc finanţare de bază
de la bugetul de stat, prin bugetele locale, la un nivel similar celei acordate pentru învățământul
preuniversitar de stat.
Astfel, finanţarea de bază în limitele costului standard per elev și per preşcolar va fi asigurată de
la bugetul de stat, din sumele defalcare din TVA prin bugetele locale, pentru toţi preşcolarii și
elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei
din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional.
Costurile standard per elev sau preşcolar alocate învățământului preuniversitar particular și
confesional acreditat sunt similare celor aprobate pentru învățământul preuniversitar de stat.
Costul standard per elev sau preşcolar se determină pentru fiecare nivel de învățământ, filieră,
profil, specializare sau domeniu, în funcţie de mărimea și tipul unităților de învățământ, de mediul
urban sau de mediul rural și de coeficienţii de temperatură din zone geografice.
Pe baza costului standard per elev/preşcolar se alocă:
75

Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile și alte drepturi salariale în
bani, precum și a contribuţiilor aferente acestora pentru unitățile de învățământ, sunt stabilite prin
lege. Nu sunt incluse în această categorie cheltuielile pentru alocaţii pentru transportul la și de la
locul de muncă, precum și cheltuielile salariale în natură. De exemplu, costul standard per elev din
învățământul gimnazial din mediul urban a fost în 2016 de 3. 043 lei pe an, iar cel din mediul rural
a fost de 3. 499 lei pe an. Pentru învățământul liceal teoretic, costul standard din mediul rural a
fost egal cu cel din mediul urban, respectiv de 3. 043 lei pe an. Unităţilor de învățământ care au
clase cu elevi ce studiază în limba maternă a minorităţilor li se alocă suplimentar fonduri, în funcţie
de coeficienţi care au fost stabiliţi având în vedere nivelul, filiera, profilul, mediul urban sau rural.
Finanţarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a
elevilor, precum și a celor pentru bunuri și servicii.
Cheltuielile cu pregătirea profesională includ și cheltuielile legate de formarea continuă și
evaluarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditat.
De exemplu costul standard per elev din învățământul gimnazial din mediul urban, considerat
coeficientul 1 în 2016 a fost stabilit la 321 le pe an. Acest tip de costuri este determinat prin
aplicarea unor coeficienţi de diferenţiere la valoarea coeficientului 1, respectiv costul standard per
elev din învățământul gimnazial din mediul urban în anul 2016, care a fost stabilit la 321 lei pe an.
Coeficienţii de diferenţiere sunt stabiliţi în funcţie de tipul unităţii de învățământ, respectiv
grădiniţă, şcoala gimnazială, liceu teoretic, școală profesională sau colegiu, numărul de elevi
înscrişi, zone de temperatură -existand şase zone de temperatură identificate-precum și mediul
urban sau rural. De exemplu, pentru un liceu din zona 1 cum ar fi judeţele Călăraşi, Constanţa,
Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman cu până la 300 de elevi înscrişi, coeficientul aplicat va fi 1,
1386, în timp ce pentru aceeaşi categorie de unitate de învățământ situată în zona 6 cum ar fi
judeţele Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava coeficientul aplicat
va fi 1, 2752. Unitățile de învățământ transmit în luna noiembrie a fiecărui an calendaristic
unităților administrativ-teritoriale în raza cărora îşi au sediul și inspectoratelor școlare numărul de
elevi și de preşcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare sau domeniu. Datele sunt
transmise administraţiilor judeţene ale Finanţelor Publice, respectiv ale municipiului Bucureşti, în
vederea repartizării sumelor defalcate din TVA. Unitățile de învățământ particular și confesional
acreditat care beneficiază de finanţare de bază au obligaţia să facă publice informaţii cu privire la
sumele primate, numărul de elevi și preşcolari și forma de studiu pentru învățământul acreditat,
modul de utilizare a sumelor defalcate din TVA primat de la bugetul local. Directorii unităților de
învățământ particular sunt numiţi de conducerea persoanei juridice fondatoare, cu respectarea
criteriilor de competenţă. Actul de numire se aduce la cunoştinţa inspectoratului școlar pe raza
căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea respectivă.
Aprecieri și sugestii
Cu toate că învățământul preuniversitar privat a înregistrat la nivel național, în anul 2017, în cadrul
învățământul primar și gimnazial o uşoară creştere, de circa 0. 4 mii de elevi și de circa 0, 5 mii
cadre didactice, atât învățământul preuniversitar public cât și cel privat, pentru a se alinia la
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standardele europene de educație, trebuie să aibă în vedere o serie de aspecte care impacteaza
educația națională în întregul ei, cum ar fi:







Populaţia de vârstă şcolară este în continuă scădere la nivel național;
Spaţiile de şcolarizare nu sunt dotate corespunzător;
Procesul de protecţie socială a populaţiei în scopul asigurării egalităţii reale a şanselor de
acces la educația de bază de calitate, are deficiențe;
Formarea profesorilor în scopul orientării elevilor în procesul dobândirii competențelor
necesare societății și economiei bazate pe cunoaştere, respectiv spre formarea elevilor
pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi, formarea profesorilor în domeniul consilierii și
orientării școlare și profesionale și în domeniul evaluării continue pe bază de standarde de
evaluare (realizarea de portofolii, fişe individuale de progres, sunt imperios necesare;
Alocarea anuală de sume de la bugetul de stat în scopul asigurării formării personalului din
învățământ;

Este necesar să se asigure acces deplin la educație pentru toţi, acest aspect însemnând în primul
rând faptul că că toţi copiii atât din învățământul public cât și din cel privat să poată avea acces la
învățământul obligatoriu și să-l finalizeze și în al doilea rând faptul că accesul la învățământul
secundar superior să fie extins, statul prin pârghiile sale oferind o a două şansa la educație care
este bine venită și care trebuie să continue, în acțiunea corelată a tuturor actorilor implicați în
sistemuul educațional de a preveni abandonul școlar în cadrul învățământului public și privat.
Reforma și strategile care guvernează educația, formarea profesională, inclusiv recalificarea
profesorilor, trebuie să fie eficiente și continue, curriculum-ul trebuind să satisfacă necesităţile de
resursă umană pe termen lung ale economiei. România trebuie să se adapteze din mers și
permanent la cerințele Uniunii Europene și nu numai, și să își întăreasca eforturile de a asigura
învățământul pentru toate grupurile de minorităţi etnice, în special pentru minoritatea rromă și
pentru a implementa cât mai rapid măsurile stabilite, în așa fel inccat prin descentralizarea
responsabilităţilor să asigure eficientă și randament în alocarea resurselor financiare și umane și
în mod special perfecţionarea personalului didactic la nivel național pentru a face față cu succes
noilor cerințe ale educație.
Despre Politicile publice
Având în vedere analiză sistemului de învățământ public și privat în ansablul lui și ținând cont de
obiectivele proiectului: „Politici publice alternative pentru îmbunătățirea cadrului de organizare și
funcționare a învățământului preuniversitar particular (EDU-PART)”, prin care se dorește o
aliniere a legislației privind învățământul preuniversitar particular la dinamica celorlalte sisteme
de educație dar și elaborarea a o serie de reglementări suplimentare, care să clarifice, aspecte
privind standardele și/sau normele de autorizare și acreditare și procedurile aferente, mobilitatea
personalului didactic, statutul after school-ului din învățământul preuniversitar, este necesară
găsirea unor soluții adecvate pentru problemele identificate la nivelul grupului țintă, prin care se
va contribui la realizarea unei analize privind învățământul preuniversitar particular din România.
Obiective specifice:
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1. Identificarea și analiza problemelor existente și a propunerilor de îmbunătățire a politicilor
ce privesc învățământul preuniversitar particular din România;
2. Identificarea unei proceduri de interacțiune între ONG-uri, parteneri sociali și MEN pentru
susținerea și promovarea inițiativelor de reformă ce privesc învățământul particular
preuniversitar;
3. Creșterea capacității ONG-lor și a partenerilor sociali de a se implica în procesele
decizionale ce privesc învățământul preuniversitar particular, prin instruire și activități
comune;
4. Inițierea, formularea și promovarea de propuneri de politici publice alternative la politicile
Guvernului (conform SCAP) și monitorizarea politicilor guvernamentale din acest
domeniu.
Politicile publice reprezintă ansamblul proceselor de identificare a unor soluții pentru o serie de
probleme existente, în vederea îndeplinirii cât mai eficiente a scopurilor publice.
Modalitatea de elaborare a politicilor publice, constă în identificarea problemelor, căutarea unui
set de soluții adecvate problemelor identificate și în final selectarea soluțiilor care rezolva în mod
eficient problemele constatate.
Politicile publice sunt efectul deciziilor luate de guvern, prin intermediul carora se utilizeaza o
serie de mijloace pentru a putea rezolva o problemă.
Procesul de elaborare a politicilor publice se caracterizează prin faptul că reprezintă, în primul
rând un proces prin care se rezolvă o problemă, iar în al doilea rând reprezintă un proces politic.
Din punct de vedere al rezolvarii problemei, elaborarea politicilor publice presupune identificarea
de soluții pentru problemele existente, esenta procesului de elaborare a politicii constand în
definirea corectă a problemei, în identificarea și analiza unui set de soluții adecvat, în selectarea
solutiei alternative care rezolvă cel mai bine problema.
Din perspectiva procesului politic, accentul se pune pe conflictele generate de lupta pentru
controlul procesului de luare a deciziei, avand ca scop interesul propriu al grupului politic care
controlează acest proces.
În general, procesul de realizare a unei politici publice cuprinde urmatoarele etape:





Identificarea problemei – are loc atunci când un eveniment, o persoană, un grup reuşesc să
atragă atenţia asupra unei probleme, în vederea soluţionării, prin intervenţia puterii publice;
Stabilirea agendei de politică publică – este faza în care problema identificată este luată în
consideraţie de către oficiali (putere publică și politică). Nu toate problemele identificate
ajung și pe agenda politică;
Formularea cadrului de politică publică – atunci când o anume problemă ajunge să fie
considerată de către oficiali nu înseamnă automat că o politică publică va fi creată. Cineva
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(o anume autoritate) trebuie să dezvolte un program care să se refere la soluţionarea
problemei;
Adoptarea unei politici publice – eforturile necesare pentru ca un anume program să fie
adoptat ca și program guvernamental. În această fază sunt concentrate elementele de
negociere, dictate de interese, care pot schimba viziunea iniţială asupra unei politici
publice. Implementarea unei politici publice – este un stadiu critic de realizare a unei
politici publice. Aici rolul administraţiei este decisiv;
Monitorizarea și Evaluarea de politici publice –are ca scop determinarea eficienței unei
politici publice. Se analizează modul în care diversele activități au condus la îndeplinirea
scopurilor propuse iniţial.

Etapa de analiză și stabilire a problemei presupune o analiză riguroasă a situaţiei existente care
generează problemele identificate, avându-se în vedere următoarele aspecte:





necesitatea identificării și identificarea grupului-țintă ce va fi afectat de această
politică, analiză particularităților principale ale acestui public, precum și analiză
relaţiilor dintre acest grup și autoritățile publice sau de alte organisme din societate;
analiză și inventarierea măsurilor care existența deja la nivelul autorităţilor publice
în această speță dar și a consecințelor aplicării sau neaplicării acestora;
aspectele politice, economice, sociale și tehnologice;

Factorii politici care influențează problema identificată, includ diversele aspecte legale și
jurisdicţionale în care instituţia există și își desfășoară activitatea, cum ar fi politicile locale,
naționale și europene, conjuncturile politice, actele normative locale și naționale.
Factorii economici se referă la condiţiile financiare care ar putea influență pozitiv dezvoltarea
instituţiei, cum ar fi finanţarea unor proiecte și o serie de realocări bugetare.
Factorii sociali cuprind totalitatea caracteristicilor membrilor instituţie, din punct de vedere al
profilului, specificului și nevoilor acestora.
Factorii tehnologici influențează și ei major în procesul de luare de decizii importante pentru
instituţie, prin accesul facil la diferite surse de informaţii, prin utilizarea unor tehnici modernede
soluționare a problemelor acestora.
Identificarea problemei. Generalități
Peste 30% dintre grădiniţele și creşele acreditate din România sunt private. În perioada 2010 2015, numărul grădiniţelor private acreditate a crescut cu 59%, respevctiv de la un număr de 222
de unități în 2010, laun număr de 355 de grădiniţe în 2015, potrivit studiului efectuat de Institutului
Naţional de Statistică.
Aceste cifre demonstrează indubitabil o creştere continuă a implicării capitalului privat în sistemul
de educație, creştere care pe de o parteare ca efect stimularea competitiei, în cadrul sistemului de
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invăţământ, iar pe de altă parte are ca efect crearea de noi unități de învățământ în zonele prost
acoperite de sectorul public. Învățământul este cel de-al cincilea sector angajator din România,
după industria prelucrătoare, comerţ, transport și construcţii, cu un număr de peste 335. 000 de
contracte individuale de muncă la nivelul anului 2016, învățământul preuniversitar avand cei mai
mulţi salariaţi din totalul salariatilor din educație, respectiv 83% din numărul total de contracte de
munca din educație sunt ale angajaţilor din învățământul preuniversitar. Implicarea capitalului
privat în învaţământul preuniversitar a crescut constant, în ultimii ani compensând reducerile de
unități școlare din sectorul public. Cu toate acestea, educația preuniversitară privată se confruntă
în continuare cu o serie de probleme sistemice, care pe de o parte creează bariere majore de intrare
pe piaţă pentru noii antreprenori, iar pe de altă parte, îngreunează sau chiar blochează funcționarea
eficientă a unităților existente, pe fondul mai multor reglementări discriminatorii între sectorul
public și cel privat.
Problemele pot fi asimilate unei probleme de fond a sistemului de învățământ preuniversitar privat
și anume lipsa unor norme clare și stabile, care să reglementeze, fără echivoc, modalitatea de
constituire, organizare și funcționare a unităților private, respectiv:
•

•

•

•
•

•

•
•

Neclarități privind reglementarea regimului juridic al înfiinţării, organizării și funcţionării
unităților de învățământ privat, care favorizează și genereaza apariţia unor situații
interpretabile din multe puncet de vedere dar mai ales dint-un punct de vedere cu impact
respectiv din punct de vedere fiscal;
Lipsa sprijinului și sprijinul redus acordat unităților private care şcolarizează copii cu
cerinţe educaționale speciale, precum și în actiunea de finanţare a orelor individuale și a
programelor recuperatorii;
Acordării finanţării în mod punctual pentru unitățile acreditate, nu și pentru cele autorizate,
ceea ce creează importanteblocaje și bariere de finanţare a activităţii pentru viitorii
antreprenori;
Birocraţia exagerata a procesului de acreditare și de menţinere a acreditării, ca urmare a
numărului ridicat de norme, reglementări și documente solicitate de diferite instituții;
Lipsa unor proceduri clare pentru învățământul privat, care să țină cont de toate
particularitățile acestui sector prin comparație cu cel public, cum ar fi procedura de numire
a directorilor în învățământul privat sau procedura de titularizare a cadrelor didactice în
învățământul privat;
Rigiditatea reglementărilor privind regimul cheltuielilor permise din finanţarea acordată
grădiniţelor acreditate, ceea ce determina limitarea posibilităţilor de finanţare a o serie de
activități educaţionale;
Lipsa parteneriatelor public-private pentru finanţarea copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale care sunt integraţi în școli private;
Implicarea redusă a reprezentanţilor învățământului privat în procesul de luare a deciziilor
și de elaborare de reglementări, care au implicații directe asupra sectorului de activitate pe
care îl coordonează;

În contextual în care carențele și ambiguitățile existente în legislația actuală, unde reglementările
activității învățământului privat sunt insuficient adaptate pe specificul sectorului privat, rezultă că
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investitiorii din acest sector sunt în permanență supuși riscului unor interpretări discreționare ale
legislației din partea diferitelor organisme de control sau chiar din partea entităților subordonate
MEN, existând numeroase situații în trecut când inspectorate școlarele au interpretat spețe similare
în mod diferențiat pentru o entitate publică față de o entitate privată. În acest cadru susținem
necesitatea unei reforme rapide și eficiente a sistemului de educație preuniversitar privat și
propunem MEN o serie de soluții de remediere a acestora, prin norme și reglementări concrete.
Exemplu politică publică I - Formularea de propuneri de politici publice în domeniul
învățământului preuniversitar particular.
Identificarea problemei
Înființarea și funcționarea unei unități particulare de învățământ, furnizoare de educație, presupune
îndeplinirea unui set de formalitati la diverse instituții ale statului roman, pentru asigurarea atât a
standardelor de calitate solicitate de lege, cât și îndeplinirea cumulativă a prevederilor legale în
acest sens privind înființarea acesteia.
Pentru înființarea și funcționarea unei unități private de învățământ o persoană fizică sau juridică
trebuie să investească atât efort cât și timp, întrucât procesul în sine este destul de greoi, cu un
număr mare de autorizații de obtinut, cu un număr mare de instituții cu care se interactionează și
cu un număr mare de legi care trebuie citite, respectate, înțelese și aplicate, lovindu-se la fiecare
pas de o serie de neclarități privind reglementarea regimului juridic al înfiinţării, organizării și
funcţionării unităților de învățământ privat.
Prezentăm mai jos activitatea laborioasă și etapele parcurse în procesul de deschidere efectivă a
unei unități particulare de învățământ, respectiv o grădiniță particulară.
Deschiderea unei grădinițe se poate face atât sub formă unei societăți comerciale înregistrată la
Registrul Comerțului, cât și sub formă unei fundații sau a unei asociații non-profit. O asociație sau
fundație ia naștere prin hotărâre judecătorească a Judecătoriei în a cărei rază teritorială se va
înființa grădiniță, o condiție elementară pentru că o asociație sau fundație să poată deveni grădiniță
sau școală, este că această să fie una non-profit. Dacă grădiniță se va constitui că societate, această
se înregistrează că societatea comercială cu răspundere limitată la Registrul Comerțului și dacă
această se constituie că fundație sau asociație non-profit, se vor face demersurile necesare pentru
a constitui o asociație sau fundație la Administrația Financiară unde se dorește sediul grădiniței
sau școlii, cu condiția că această să fie non-profit. Pentru înființarea unei asociații sau fundații este
necesar să cunoști legislației pentru asociații și fundații și să ai următoarele documente:







Hotărârea înființării asociaţiei/fundației;
Întocmirea actului de constituire și a statutului;
Stabilirea Fondatorilor și a responsabilităţilor;
Stabilirea sediului și a cenzorului;
Contactarea judecătorului responsabil cu asociaţiile și fundaţiile;
Depunerea cererii pt. obţinerea rezervării de denumire la Ministerul de Justiție;
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Ridicarea adeverinţei pt. obţinerea rezervării de denumire;
Constituirea patrimoniului iniţial – crearea contului bancar, extras cont bancar;
Semnarea și legalizarea la notar/avocat a actelor;
Obţinerea Cazierelor fiscale pentru membri conducerii și a copiilor cărții de identitate;
Adresarea cererii la judecător, depunerea dosarului;
Înscrierea Fundației la organele fiscale/financiare.

O altă problema este generat ade obținerea autorizației sanitare care se obține în baza următoarelor
formalități: cerere adresată Direcției Județene de Sănătate Publică, un dosar tehnic care va cuprinde
avizul sanitar, dovadă de achitare a tarifului de autorizare sanitară, declarație pe proprie răspundere
referitoare la asigurarea conformării la condițiile igienicosanitare
Ulterior constituirii societății, respectiv asociației sau fundației, urmează a se declanșa procedura
de obținere a autorizației provizorie de funcționare de la Agenția Română de Asigurare a Calității
în Învățământul Preuniversitar, conform următorilor pași:



Obținerea autorizației și acreditării de la MEN;
Ulterior constituirii asociației sau fundației la Judecătoria în a cărei rază teritorială își va
avea sediul grădiniță/școală, urmează efectuarea procedurilor de obținere a acreditării de la
ARACIP. Conform art. 29 alin. 4 din OUG 75/2005, acreditarea presupune parcurgerea a
două etape succesive:
ü

ü

autorizarea de funcționare provizorie, care reprezintă actul de înființare și acordă
dreptul de a desfașura activitatea de învățământ și de a organiza, după caz,
admiterea la studii;
acreditarea, care acordă și dreptul de a emite diplome, certificate și alte studii
recunoscute de MEN și de a organiza, după caz, examenul de absolvire.

Fiecare instituție de învățământ nou înființată este supusă unei proceduri de evaluare în două faze:
autorizarea provizorie și acreditarea.
Autorizația provizorie de funcționare a grădiniței
Persoana care intenționează să desfășoare activitatea de educație și învățământ preșcolar prin
înființarea unei grădinițe particulare, trebuie să știe că nu este suficientă constituirea unei societăți
comerciale sau asociație/ fundație, pentru a desfășura această activitate. Prin autorizarea provizorie
se certifică faptul că există toate premisele pentru că oferta de educație a respectivei instituții să
fie conformă cu cerințele legale. Evaluarea în vederea autorizării va avea în vedere următoarele
ținte:





procedurile pentru dezvoltarea instituțională - de planificare strategică și operațională;
managementul (conducerea) și structura instituțională;
resursele umane proiectate;
facilitățile, spațiile de joacă sau auxiliare, resursele materiale și cele financiare;
82






oferta educațională - inclusiv curriculum-ul adoptat de instituția școlară și auxiliarele
curriculare prevăzute;
sistemul informațional;
procedurile de asigurare și de management al calității;
prognozele și așteptările privind rezultatele copiilor la studii.

Pentru înfiintarea de noi unități de învățământ preuniversitar - preșcolar în cazul de față perioada
de depunere, la ARACIP, a cererii de declanșare a procedurii de evaluare externă în vederea
autorizării, însotite de raportul de evaluare internă pentru fiecare nivel de învățământ, specializare
și/sau calificare profesională, întocmit conform prevederilor legale corespunzătoare este 15 martie
- 15 aprilie a anului din care se solicită începerea funcționarii.
Componență dosarului pentru obținerea autorizației de funcționare provizorie
Dosarul depus la ARACIP, în vederea autorizării de funcționare provizorie trebuie să conțină o
Cerere tip pentru declanșarea procedurii de autorizare de funcționare provizorie pentru unitate de
învățământ particular precum și Raportul de evaluare internă. Acest raport de evaluare internă
trebuie să conțină la rândul lui următoarele documente:















fişa – tip a raportului de evaluare internă în vederea autorizării de funcționare provizorie a
unităților de învățământ preuniversitar pentru care se solicită înfiinţarea;
proiect privind dezvoltarea, pe termen mediu de 3-5 ani, a unității de învățământ;
planuri operaționale pentru primul an de funcționare a unității de învățământ;
oferta educațională;
acte privind persoană juridică inițiatoare: - actele care atestă înființarea și/sau dobândirea
personalității juridice după caz; - actul constitutiv și statutul de organizare și funcționare a
persoanei juridice; - certificate de înregistrare fiscală a persoanei juridice;
acte privind spațiile de învățământ și baza materială, precum și regimul de deținere al
acestora deținerea în proprietate, în administrare sau în folosință, după caz, a spațiilor și a
bazei materiale; se vor anexă copii de pe actele de proveniență, respectiv copii de pe
contractele de închiriere);
lista dotărilor disponibile (mobilier și echipament didactic), regimul juridic al acestora
(pentru calculatoare se vor menționa numărul acestora și generația) și valoarea totală a
acestora;
lista cu fondul de carte propriu (număr de volume, domeniul de referință, valoare totală) din
dotarea bibliotecii;
autorizație sanitară de funcționare, vizată pe anul în curs (pentru spațiul în care se va
desfășura activitatea instructiv-educativă);
aviz PSI (pentru spațiul în care se va desfășura activitatea instructive-educativă), dacă este
cazul, conform legislației în vigoare;
acte privind curriculumul: - lista planurilor de învățământ și a programelor preșcolare
aprobate de MEN, ce vor fi utilizate (ghiduri, culegeri și alte asemenea), conform
normativelor în vigoare la acea dată, corespunzătoare tipului, nivelului și formei de
învățământ;
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acte privind personalul didactic:
ü
ü
ü





lista cadrelor didactice care vor funcționa în unitatea de învățământ;
declarația – angajament a fiecărui cadru didactic care urmează să desfășoare activități
de învățământ în grădiniță respectivă;
ștat de funcții pentru personalul ce urmează a fi angajat în unitatea de învățământ;

modelul de contract de școlarizare ce va fi utilizat, dacă este cazul;
proiectul de regulament intern al grădiniței;
ordinul de plata a tarifului de evaluare, după caz.

După ce organizația furnizoare de învățământ și educație depune dosarul cu actele necesare, va
ieși în evidență rolul deosebit de important al experților ARACIP, care au principala atribuție de a
analiză raportarea standardelor grădiniței în constituire la standardele de evaluare solicitate de
minister. Astfel, acești experți analizează raportul de evaluare internă, urmând că ARACIP să
declanșeze procedurile de evaluare externă. Comisiile de experţi desemnați verifică îndeplinirea
standardelor de evaluare de către organizaţia respectivă, iar ulterior experţii ARACIP verifică
raportul de evaluare externă întocmit de membrii comisiilor de experţi. Aceștia validează raportul
de evaluare externă.
Urmează că Biroul executiv al ARACIP să analizeze și avizeze rapoartele de evaluare externă.
Apoi, Consiliul ARACIP analizează și aprobă rapoartele de evaluare externă și tot acesta –
consiliul propune acordarea sau neacordarea autorizaţiei de funcționare provizorie, respectiv a
acreditării.
În funcție de acest răspuns de la Consiliul ARACIP, MEN emite ordinul de acordare sau
neacordare, după caz, a autorizaţiei de funcționare provizorie.
Standardele de evaluare solicitate pentru autorizare de funcționare provizorie, reprezintă
descrierea cerinţelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim
obligatoriu de realizare a unei activități de educație. Standardele de autorizare sunt standarde
naționale, care se aplică învățământului preuniversitar de stat și particular, și se referă la domeniile
prevăzute de art. 10 din O. UG 75/2005, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.
87/2006.
La evaluarea internă a grădiniței, necesară pentru obținerea autorizației provizorie de funcționare,
sunt urmărite a fi îndeplinite mai multe obiective, cum ar fi:



Existenţa unui proiect de dezvoltare pe termen mediu (3-5 ani) pentru grădiniță;
Prezentarea bugetului (estimat) necesar pentru realizarea proiectului de dezvoltare și a
bugetului (detaliat) pentru programele sau acţiunile cuprinse în planul operaţional pentru
primul an de funcționare. Adecvarea acestuia la dezvoltarea preconizată a unităţii de
învățământ;

84























Elaborarea fişei postului pentru toate posturile prevăzute în organigramă conform modelelor
stabilite prin prevederile legislaţiei în vigoare;
Definirea sistemului de comunicare formală externă cu părinţii, angajatorii și cu alte instituţii
și grupuri semnificative de interes;
Existenţa spaţiilor preşcolare în care va funcţiona grădiniță, proprii și / sau închiriate,
concesionate, în comodat sau deţinute sub orice altă formă legală;
Adecvarea numărului sălilor de lecții, al sălilor de masă, al atelierelor, dacă e cazul, al sălilor
de festivități etc. la planul prognozat, la nivelul și profilul modulelor cuprinse în planul de
învățământ preșcolar pe care legea îl vizează;
Respectarea, în spaţiile preşcolare deţinute, a normelor de igienă privind unitățile pentru
ocrotirea, educarea și instruirea copiilor, conform legislaţiei în vigoare, norme generale și
norme specifice;
Adecvarea mijloacelor de învățământ preșcolar și a auxiliarelor curriculare deţinute la planul
și nivelul de preşcolarizare prognozat, existente în oferta educaţională;
Constituirea cel puţîn a unui organism colectiv de conducere, dintre cele prevăzute de
legislația în vigoare;
Stabilirea, în statul de funcţiuni, a necesarului de personal didactic auxiliar și personal
nedidactic necesar funcţionării grădiniței, în funcţie de planul de şcolarizare prognozat, de
nivelul de preşcolarizare, de profilul și de specializările sau calificările profesionale existente
în oferta educaţională;
Existenţa unui proiect de regulament intern de funcționare;
Asigurarea serviciilor medicale pentru copii;
Evidenţierea procedurilor de asigurare a serviciilor medicale de urgenţă;
Proiectarea sistemelor de sănătate și securitate a muncii și de PSI prevăzute de legislația în
vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de grădiniță;
Existenţa, în bugetul primului an de funcționare, a liniei bugetare destinată achiziţiei
documentelor preşcolare respectarea, în spaţiile deţinute, a normativelor de dotare, conform
legislaţiei în vigoare;
Existenţa unei oferte educaţionale, care cuprinde nivelurile și formele de învățământ în care
se face şcolarizare, specializările sau calificările obţinute de absolvenţi, resursele
educaţionale, umane și materiale puse la dispoziţie pentru activităţile curriculare și
extracurriculare, programul şcolii și facilităţile puse la dispoziţia elevilor etc;
Constituirea bugetului grădiniței, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
indicându-se sursele de finanţare;
Existenţa materialelor promoţionale privind oferta educaţională, pe suport convenţional și
electronic.

Toate acțiunile mai sus menționate se întreprind pentru obținerea autorizației de funcționare a
grădiniței, urmând un alt proces laborios și pentru acreditarea unei grădinițe particulare.
În vederea acreditării, unitățile de învățământ preuniversitar particular autorizate, care îndeplinesc
condițiile prevăzute de lege, trebuie să depună la ARACIP, cererea de declanșare a procedurii de
evaluare externă, însotita de raportul de evaluare internă, întocmit conform prevederilor legale
corespunzătoare, începând cu dată de 15 august a anului în curs.
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Acreditarea instituțiilor de învățământ certifica, în afară existenței și reînnoirii premiselor și faptul
că procesele educaționale, în special procesele de predare și de învatare, respectă reglementările
legale iar rezultatele sunt cele așteptate și se înscriu, totodată, în limitele considerate că acceptabile
la nivel național. Aceste rezultate se referă la:







rezultatele școlare propriu-zise;
indicatorii de reușită școlară;
satisfacția beneficiarilor direcți și indirecți, elevi, părinții acestora, angajatori sau, după caz,
alte instituții care școlarizează absolvenții, față de educația oferită;
rezultatele privind dezvoltarea personalului și dezvoltarea managerială;
creșterea rolului și a răspunderii sociale și comunitare;
raportarea la principalii indicatori stabiliți la nivel național. Instituțiile acreditate se supun
evaluării periodice la fiecare 5 ani.

Scopul evaluării periodice este de a verifică dacă instituția școlară se menține la nivelul
standardelor naționale de acreditare. Că urmare, evaluarea periodică va fi echivalentă cu o
reacreditare.
Procedura de acreditare
Conform art. 31 din OUG 75/2005, grădiniță autorizată să funcționeze provizoriu elaborează un
raport de evaluare internă folosind că termeni de referință standardele specifice etapei de
acreditare, raportul de evaluare internă se depune la departamentul de ARACIP împreuna cu o
cerere de declanșare a procedurii de evaluare externă și de acreditare. Termenul de depunere a
cererii în vederea acreditării nu poate depăși 2 ani de la dată absolvirii primei promoții, sub
sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie. Departamentul de acreditare numește o
comisie de experți în evaluare și acreditare care analizează raportul de evaluare internă, verifică
prin vizite la instituția solicitantă îndeplinirea standardelor referitoare la domeniile și criteriile
prevăzute în lege și elaborează propriul raport de evaluare. Departamentul de acreditare al
ARACIP validează raportul experților prin verificarea respectării metodologiei de evaluare
externă, iar agenția propune MEN acreditarea sau, după caz, neacreditarea instituției solicitante.
Pentru grădinițe, acreditarea se acordă prin ordin al ministrului educației în baza avizului
ARACIP.
Componență dosarului pentru acreditarea unei grădinițe particulare
Dosarul depus la ARACIP, în vederea acreditării trebuie să conțină cererea tip pentru declanșarea
procedurii de acreditare a grădiniței precum și raportul de evaluare internă. Raportul de evaluare
internă la rândul lui, va conține:



fișa - tip a raportului de evaluare internă;
studiu diagnostic privind stadiul de dezvoltare a grădiniței precum și eficientă internă și
externă a acesteia;
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noul proiect de dezvoltare instituțională, în baza diagnozei realizate și prin comparative cu
proiectul inițial, realizat pe termen de 5 ani;
planurile operaționale pe ultimii 3 ani, care să cuprindă și evaluarea atingerii obiectivelor
propuse;
oferta educațională pentru anul preșcolar în curs sau următor, după caz;
actul de înfiintare a grădiniței respective;
lista protocoalelor, acordurilor de colaborare, parteneriatelor încheiate de grădiniță;
modelul de contract de școlarizare utilizat în unitatea de învățământ, dacă este cazul;
situațiile privind rezultatele și performanțele obținute de copii pe parcursul perioadei
anterioare celei depunerii dosarului pentru acreditare;
lista planurilor de învățământ și a programelor aprobate de MEN și utilizate în cadrul unității
de învățământ;
oferta curriculară, curriculumul diferențiat, curriculumul la decizia grădiniței, curriculumul
în dezvoltare locală pentru nivelul de învățământ;
actele privind încadrarea cu personal, pe ultimul ciclu de învățământ, copii de pe statele de
funcții;
acte privind deținerea în proprietate sau în folosință a bazei materiale, se anexează copii de
pe actele de proveniență, respectiv copii de pe contractele de închiriere, în formă
autentificată;
lista obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe aflate în proprietatea unității de învățământ,
se va menționa proveniență acestora, dată de înregistrare, valoarea acestora;
acte privind evaluarea internă a calității și funcționarea structurilor responsabile cu
asigurarea calității, se vor anexă regulamentul de funcționare a comisiei pentru evaluarea și
asigurarea calității și strategia de asigurare a calității;
acte privind inspecțiile și controalele efectuate în unitatea de învățământ conform
Registrului de procese - verbale de inspecții;
acte privind asigurarea condițiilor de securitate și igienico-sanitare, respective autorizația
sanitară de funcționare pentru fiecare dintre spațiile utilizate în procesul instructiv-educativ,
vizată pentru anul în curs;
Avizul PSI pentru fiecare dintre spațiile utilizate în procesul instructive-educativ, în
perioada de valabilitate, precum și acte privind asigurarea securității și sănătății elevilor și
personalului în incinta școlii și în vecinătatea acesteia, protocoale și contracte privind
asistență medical și a pază;
certificatul de atestare fiscală;
ordinul de plata a tarifului de evaluare, după caz.

Standarele de evaluare solicitate pentru acreditare Standardul reprezintă descrierea cerinţelor
formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a
unei activități de educație.
Standardele de acreditare sunt standarde naționale, care se aplică învățământului preuniversitar de
stat și particular, și se referă la domeniile prevăzute de art. 10 din O. U. G. nr. 75/2005, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 87/2006.
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La evaluarea internă a grădiniței, necesară pentru obținerea acreditării se urmărește a fi îndeplinite
mai multe obiective, din care enumerăm:





















Existenţa proiectului de dezvoltare pe termen mediu de 3 sau de 5 ani pentru organizaţia
furnizoare de educație, având cel puţin elementele prevăzute la autorizare;
Îndeplinirea scopurilor și a obiectivelor stabilite prin proiectul de dezvoltare și prin planurile
de implementare, pentru întreaga perioadă de autorizare provizorie, după caz;
Cunoaşterea misiunii și a ţintelor strategice de către cadrele didactice, elevi, părinţi,
autorităţi locale, comunitatea în general;
Concordanţa viziunii, misiunii și ţintelor strategice cu tipul organizaţiei furnizoare de
educație, cu formă și nivelul de educație la care această funcționează;
Precizarea indicatorilor de realizare și a modalităţilor de evaluare a atingerii ţintelor
propuse;
Existenţa, cel puţîn, a regulamentelor interne de funcționare prevăzute de legislația în
vigoare;
Existenţa organigramei organizaţiei furnizoare de educație, cu linii clare de decizie,
comunicare și raportare;
Funcţionarea eficientă a sistemului de comunicare formală internă cu personalul propriu și
cu copii;
Existenţa unui sistem și a procedurilor de asigurare a securităţii tuturor celor implicaţi în
activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului (pază proprie, acorduri / contracte cu
firme specializate, cu jandarmeria sau cu poliţia;
Respectarea sistemelor și a procedurilor de sănătate și securitate a muncii și de PSI
prevăzute de legislația în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de
organizaţie;
Existenţa și caracteristicile spaţiilor școlare adecvate unei grădinițe;
Utilizarea spaţiilor școlare în procesul didactic conform destinaţiei lor și planificării
întocmite la nivelului organizaţiei școlare;
Corelarea spaţiilor auxiliare - săli de mese, dormitoare, vestiare, bucătărie, spălătorie, cu
planul de învățământ, cu numărul elevilor și cu tipul, nivelul și formă de învățământ;
Existenţa spaţiilor sanitare și dotarea lor în conformitate cu normativele de igienă în
vigoare;
Respectarea, de către personalul de conducere angajat, a condiţiilor prevăzute de Legea
Învățământului, precum și de Statutul personalului didactic;
Constituirea bugetului unităţii de învățământ în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, indicându-se sursele de finanţare;
Existenţa unor demersuri concrete pentru diversificarea și /sau suplimentarea surselor de
finanţare;
Existenţa fişei postului pentru toate posturile prevăzute în organigramă; fişa postului va
cuprinde, cel puţin: numele postului, locul de muncă, condiţiile de ocupare, pregătire,
experienţă, calificări, competenţe, locul în structura organizaţiei și relaţiile cu alte posturi
din organigramă, subordonare, coordonare sau supervizare, scopul activităţii și funcţia sau
funcţiile îndeplinite, atribuţiile specifice cu standardele și descriptorii de nivel asociaţi,
limitele autorităţii;
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Promovarea ofertei educaţionale;
Respectarea condiţiilor și procedurilor legale și privind siguranţa și confidenţialitatea în
activitatea de colectare, prelucrare și utilizare a informaţiei;
Existenţa procedurilor de asigurare a serviciilor medicale de urgenţă;
Asigurarea serviciilor medicale pentru copii, conform legislaţiei în vigoare.

I. 1. Enunțarea politicii publice
În acest context, după înțelegerea și asimilarea informațiilor referitoare la toți pași parcurși în
acțiunea de înființarea a unei unități de învățământ preșcolar privat, rezultă că volumul mare de
activități întreprinse pentru înființarea unei grădinițe private, pot fi asimilate unei mari probleme
de fond a sistemului de învățământ în general dar mai ales a învățământului preuniversitar privat
și anume:
Lipsa unor norme clare și stabile, care să reglementeze, fără echivoc, modalitatea de constituire,
organizare și funcționare a unităților private de învățământ preuniversitar. care trebuie să asigure
un acces facil al persoanelor interesate și care doresc înființarea unor unități private de
învățământ.
Actorii implicați în acest proces sunt MEN cu toate unitățile și direcțiile din subordine, ONG-le,
școli organizate juridic că asociații, fundații, parteneri sociali, împreună cu decidenți din
administrația publică, care trebuie să se consulte și să întreprindă toate demersurile pentru relizarea
unei Legi clare privind constituirea, organizarea și funcționarea unităților private de învățământ
preuniversitar.
Exemplu politică publică II – Formularea de propuneri de politici publice în domeniul
învățământului preuniversitar particular.
Identificarea problemei
Cererea foarte mare din partea părinților pentru soluția de after school, după terminarea orelor de
curs, prețul mult prea mare uneori, cerut de aceste after scool-uri în raport cu veniturile încasate
de părinți și necesitatea de a înființa after school-uri în cadrul fiecărei unități de învățământ.
II. O altă problema pe care o întâmpină de dată această cei mai mulți dintre părinții care au copii
în învățământul preuniversitar, este aceea de a găsi un after school-ului potrivit pentru copiii lor,
dar în general acestea au prețul mult prea mare, pe care nu toți își permit să îl plătească.
Cele mai ieftine centre care oferă servicii after school au prețuri cuprinse între 500-800 de lei,
apropiindu-se ușor de salariul minim pe economie al unui contribuabil român. Ce pot face părințîi
în acest caz, țînând cont că nici angajarea unei bone, care să se ocupe de copii de acasă, nu este o
soluție mai ieftină?
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Multe cadre didactice își doresc să îi ajute pe acești părinți și pe copiii lor, alegând să rămână cu
cei mici în școală peste program - timp în care îi ajută pe aceștia să își facă temele, organizează
diverse activități recreative, cei mici se pot juca și socializa cu colegii lor. Cu alte cuvinte, dascălii
sunt dispuși să organizeze un after school chiar în școală în care predau.
Problema este că organizarea activității de after school în cadrul unei școli presupune mai multe
obligații, pe care cadrele didactice trebuie să le îndeplinească, pentru că lucrurile se desfășoare
perfect corect și legal.
În urmă analizării legislației incidente domeniului, în principal, Legea educației naționale nr.
1/2011, cu modificările ulterioare, Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calității în învățământ, cu modificările și completările ulterioare, s-a ajuns la concluzia
conform căreia, pentru derularea unei asemenea activități de către o persoană privată, această
trebuie să fie organizată într-una din formele juridice prevăzute de lege, adică operator economic
sau organizație non-profit și să aibă stabilit un obiect de activitate în conformitate cu Clasificarea
activităților din economia națională, CAEN, respectiv codul CAEN 8891 – Activități de îngrijire
zilnică pentru copii, la care se pot adaugă după caz și alte coduri CAEN aferente cantinelor, cod
CAEN 5610.
Totodată, această trebuie să facă dovadă existenței sediului, sens în care ar trebui să încheie cu
unitatea de învățământ un contract de închiriere a spațiului respectiv, plătind astfel o chirie unității
titulare. Așadar, această activitate trebuie organizată și presupune îndeplinirea unor obligații către
bugetul de stat, îndatorirea de a obține anumite autorizații, precum și susținerea cheltuielilor
aferente.
În situația în care unitatea de învățământ dorește să ofere programe specializate de școală după
școală, devin incidente dispozițiile art. 58 din Legea educației naționale conform căruia unitățile
de învățământ, prin decizia consiliului de administrație, pot să își extindă activitățile cu elevii după
orele de curs, prin programe "Școală după școală" (SDS).
În parteneriat cu autoritățile publice locale și cu asociațiile de părinți, prin programul "Școală după
școală", se oferă activități educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor
dobândite sau de accelerare a învățării, precum și activități de învățare remediala. Acolo unde acest
lucru este posibil, parteneriatul se poate realiza cu organizații nonguvernamentale cu competențe
în domeniu. Programele "Școală după școală" se organizează în baza unei metodologii aprobate
prin ordinul ministrului educației nr. 5349/2011. Astfel, potrivit art. 3 din ordinul sus-menționat
programul SDS este conceput de unitățile de învățământ sub formă de proiect în urmă unei analize
de nevoi, prin consultarea elevilor, a reprezentanților legali, a cadrelor didactice, a comunității
locale și a altor instituții și organizații partenere. Pe baza acestor demersuri, unitățile de învățământ
stabilesc grupul-țintă al Programului SDS.
Oferta de Program SDS trebuie proiectată astfel încât să răspundă cu prioritate nevoilor elevilor
aparțînând grupurilor dezavantajate.
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In situația în care elevii se înscriu la Programul SDS, se poate asigura Organizarea programului se
face pe baza unui regulament intern, elaborat de fiecare unitate de învățământ. Astfel, în perioada
ianuarie-februarie a fiecărui an școlar în curs, consiliul de administrație al unității de învățământ
realizează analiză de nevoi pentru organizarea programului în anul școlar următor. Pe baza
rezultatelor analizei de nevoi și a resurselor existente (umane, financiare, materiale), o comisie
formată din directorul unității de învățământ, reprezentantul comitetului de părinți al școlii, două
cadre didactice din învățământul primar și două cadre didactice din învățământul secundar, aleși
de consiliul profesoral, realizează până la dată de 1 martie oferta pentru Programul SDS, sub formă
de pachete educaționale.
Oferta pentru Programul SDS este prezentată, discutată și aprobată de consiliul profesoral al școlii.
Programul SDS se organizează prin decizie a consiliului de administrație al unității de învățământ,
cu avizul ISJ/ISMB. Directorul unității de învățământ pune în aplicare decizia consiliului de
administrație și înaintează ISJ/ISMB Programul SDS. Consiliul de administrație al ISJ/ISMB
avizează proiectul Programului SDS, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezența
metodologie.
Programul SDS se poate organiza în spațiile disponibile din propria unitate de învățământ sau în
spațiile din alte unități de învățământ, consorții școlare etc., precum și în palate și cluburi ale
copiilor, cluburi sportive școlare sau în alte spații puse la dispoziție de autorități locale, organizații
neguvernamentale cu competențe în domeniu, biserica etc. Se interzice organizarea Programului
SDS în spații care nu au autorizații de funcționare și în sediile partidelor politice sau în spații
private aparțînând personalului didactic sau nedidactic implicat în derularea programului.
Totodată, conform prevederilor legale menționate, în situația în care Programul SDS se desfășoară
în continuarea programului școlar obligatoriu, în învățământul primar, se alocă un interval de timp
de aproximativ o ora și jumătate necesar servirii mesei, precum și activităților recreative în aer
liber.
Masa de prânz poate fi servită în cantină școlară sau într-un alt tip de spațiu autorizat pentru acest
tip de activitate. În situația în care nu poate fi amenajat/identificat un spațiu adecvat pentru servirea
mesei, hrană poate fi asigurată în sistem de catering sau fiecare participant la Programul SDS își
poate aduce pachetul cu hrană de acasă.
Statul poate finanța programul "Școală după școală" pentru copiii și elevii din grupurile
dezavantajate, potrivit legii.
Resursele umane implicate în derularea Programului SDS pot fi următoarele:


personal de învățământ:
a. cadre didactice din școală;
b. cadre didactice din alte unități de învățământ, inclusiv din palate și cluburi ale
copiilor și cluburi sportive școlare;
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c. cadre didactice din centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul de
Resurse și Asistență Educațională al Municipiului București: profesor-psiholog,
consilier școlar, profesor-logoped, profesor de sprijin, asistent social;
d. personal didactic auxiliar: bibliotecar, informatician, instructor-animator, instructor
de educație extrașcolară, laborant;
e. mediator școlar;
f. antrenor etc.;
membri ai comunității (părinți, reprezentanți ai autorităților locale, specialiști din diferite
domenii, personalități locale, membri ai unor organizații neguvernamentale etc.);
reprezentanți ai partenerilor.

În concluzie, pentru a derula la nivelul unității de învățământ un asemenea program, această trebuie
să aibă inițiativa în acest sens și să înființeze programul SDS în condițiile anterior menționate.
Totodată în cadrul orelor petrecute la after school-lor, se are în vedere și introducerea educației
non-formală, această fiind la ora actuală cea mai nouă abordare a învățării prin activități plăcute și
motivante. Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului
tradițional de învățământ, cu un aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei libertăți
de exprimare maxime. Educația non-formală înseamnă orice acțiune organizată în afară sistemului
școlar, prin care se formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în
practică. Acest tip modern de instruire elimina stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse și
al temelor obligatorii. Înseamnă plăcerea de a cunoaște și de a te dezvoltă. Obiectivele educației
non-formale nu urmăresc să excludă modul tradițional de educație, ci să completeze instruirea pur
teoretică prin activități atractive, la care să aibă acces un număr cât mai mare de tineri. Acestea
sunt:





completarea orizontului de cultură din diverse domenii;
crearea de condiții pentru formarea profesională;
spriijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate;
asigurarea unui mediu propice exersării și cultivării diferitelor înclinații, aptitudini
și capacitate;

Specific educației non-formale este locul în care ea se desfășoară: într-cadru instituționalizat, dar
în afară școlii. Caracteristice acestui tip de educație sunt activitățile care contribuie la
perfecționarea individuală. Educatorul non-formal trebuie să dețînă mai multă flexibilitate,
adaptabilitate și rapiditate, dar și un entuziasm răsunător. Acțiunile corespund strict intereselor,
aptitudinilor și dorințelor participanților. În plus, doritorii nu sunt obligați să se alăture
programului și nu primesc calificative oficiale. Totuși, în funcție de formele de instruire
nonformală, există și situații în care sunt acordate d0iplome și certificate de absolvire.
Educația non-formală se împarte în 2 tipuri principale, variind în funcție de activitățile specifice:


activități extradidactice: cercuri de discipline, ansambluri sportive și artistice,
concursuri, olimpiade;
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activități extrașcolare: proiecte de ecologie și formare civică, excursii, acțiuni
social-culturale (în clubul elevilor, la muzeu, la teatru, în biblioteci etc).

Educația non-formală însoțește cu succes formarea educațională a copiilor și elevilor și rămâne
una dintre variantele optime pentru susținerea plăcerii de cunoaștere și de afirmare profesională.
Enunțarea politicilor publice
În acest context, având în vedere reducerea natalității în țară noastră în ultimul deceniu, natalitate
aflată în continuă scădere și în viitorul apropiat conform estimărilor statisticienilor, lipsa unor
măsuri care să reducă acest fenomen și migrația cetățenilor români în masă către Europa, proces
aflat în continuă creștere și țînând cont de cererea părinților pentru înscrierea copiilor după
terminarea orelor de curs în unitățile after- school, se impune:
II. 2. 1 Programul "Școală după școală", prin care li se ofera elevilor activități educative,
recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a
învățării, să fie finanțat integral de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau din fondurile
europene puse la dispoziție de Uniunea Europeană pentru învățământ, pentru toți copiii și elevii
cuprinși în sitemul educațional românesc, indiferent categoria socială din care provin și indiferent
de tipul învățământului, privat sau public.
Actorii implicați în acest proces sunt MEN cu toate unitățile și direcțiile din subordine, părinții,
toate cadrele didactice, directorii unităților de învățământ, Inspectoratele școlare, Ministerul
Fondurilor Europene, dar și ONG-urile, școli organizate juridic că asociații, fundații, parteneri
sociali, împreună cu decidenți din administraţile publice locale, care trebuie să se consulte, să
ajungă la un consens și să întreprindă toate demersurile pentru găsirea resurselor financiare care
vor finanța unitățile de învățământ, atât cele din mediul privat cât și pe cele din mediul public.
II. 2. 2 Finanțarea tuturor unităților de tip after school-lor de la bugetul de stat și de la bugetele
locale și înființarea în cadrul fiecărei unități de învățământ, a unui after-school, asigurând-se
astfel tuturor copiilor, din toate mediile sociale, posibilitatea de a avea acces la această formă de
educație.
Actorii implicați în acest proces sunt MEN cu toate unitățile și direcțiile din subordine, părinții,
toate cadrele didactice, directorii unităților de învățământ, Inspectoratele școlare dar și ONG-le,
școli organizate juridic că asociații, fundații, parteneri sociali, împreună cu decidenți din
administraţile publice locale, care trebuie să se consulte, să ajungă la un consens și să întreprindă
toate demersurile pentru găsirea resurselor financiare care vor finanța unitățile de tip after-school
atât din mediul privat cât și cele din mediul public.
*****************************************************************************
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Deciziile majore cu privire la evoluția și reforma continuă din sistemul de educație românesc și
schimbarea de strategie din domeniul învățământului, generează implicăţii majore atât în viață
economică cât și în cea socială, de aceea trebuie avute în vedere o serie de aspecte, cum ar fi:










Organizarea de cursuri de perfecţionare privind rolul, responsabilităţi și cerinţe ale
inspectoratelor, directorilor de școli și profesorilor, inclusiv crearea unei reţele
naționale de Centre regionale de perfecţionare și inovaţie;
Evoluția nivelului şcolilor din mediul rural dar și al profesorilor necalificaţi sau
suplinitori;
Crearea unei platforme și a unui program național de instruire la distanţă a cadrelor
didactice pentru ridicarea nivelului de pregătire al profesorilor;
Analiză de către direcțiile de specialitate din subordinea MEN a tuturor opţiunilor
de investiţii pentru acest sector deosebit de important, precum și analiză costurilor
pe care le implică implementarea diversele strategii de reformă în învățământ;
Stabilirea unor strategii clare pentru continuarea programelor aflate în derulare și
elaborarea de planuri pentru asigurarea efectelor de durată ale principalelor proiecte
din domeniul reformei educației;
Sporirea capacității de care dispune MEN și a atenţiei pe care o acordă evaluării și
coordonării activităţilor educaţionale finanţate din surse externe.

Trebuie menționat faptul că dintre toate resursele de care dispune țară nostra în prezent dar și în
viitor, cele mai valoroase sunt resursele umane (copii, tineri, adulți) dar la fel de importante sunt
și caliatea oamenilor, capacitatea acestora de adaptare, respecttul lor pentru valoarea educației și
dorinţa acestora continuă de autodepăşire.
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DEZVOLTAREA DURABILĂ
Un principiu de sustenabilitate este un principiu avut în vedere la fundamentare managementului
strategic și integrat al dezvoltării durabile.
Un criteriu de sustenabilitate presupune că, la un nivel minim, generaţiile viitoare nu ar putea să
trăiască mai rău decât generaţiile actuale. În afară de eliminarea ratei de discount pozitive, criteriul
valorii actuale poate fi completat cu alte criterii, cum este, de exemplu, sustenabilitatea.
Criteriul sustenabilităţii cere îndeplinirea condiţiilor necesare pentru un acces egal la baza de
resurse de către fiecare dintre generaţiile viitoare. Aceasta înseamnă o viziune holistică asupra
dezvoltării, echitabilitate bazată pe autonomie și auto regenerabilitate realizată cu ajutorul și
transferul tehnologiilor adecvate, participarea, valorificarea condiţiilor locale și a diversităţii,
echitabilitatea intergeneraţională, viziunea sacră asupra vieții. Sustenabilitatea presupune selecţia
și desfăşurarea tehnologiilor care soluţionează probleme cu cât mai puţine opţiuni viitoare
posibile.
Criteriile fundamentale ale dezvoltării durabile, stabilite de Comisia Comunităţii Europene încă
din anul 1993, sunt următoarele:




menţinerea în totalitate a calităţii vieții;
menţinerea unui acces continuu la resursele naturale;
evitarea deteriorărilor permanente asupra mediului înconjurător.

Managementul strategic al dezvoltării durabile presupune, pe lângă stabilirea unor obiective pe
termen lung (15–20 ani), compatibilizate cu cele pe termenele scurt și mediu, și aplicarea unui set
de principii și criterii validate eficient pe plan internațional, astfel:
•

•

•
•

Managementul integrat este principiul care presupune abordarea în manieră unitară și
holistică a proceselor de producţie, procesare, transport, distribuţie, utilizare și depozitare,
ţinând seama de ciclul de viaţă al produselor și tehnologiilor, implicarea stakeholderilor,
coordonarea interinstituţională, sinergiile pentru cea mai bună utilizare a resurselor și
evitarea unor duplicări nenecesare.
Echitatea intergeneraţională este o cerinţă sine qua non potrivit căreia generaţia prezentă
are dreptul de a folosi și beneficia de resursele pământului, cu obligaţia de a ţine seama de
impactul pe termen lung al activităţii acesteia și de a susţine baza de resurse și mediul
global și în beneficiul generaţiilor viitoare.
Precauţia reprezintă instrumentul decizional prin care se întreprind acţiuni de răspuns
(contracarare) la ameninţările legate de pagubele serioase și ireversibile cauzate sănătăţii
umane și/sau mediului, atunci când nu dispunem de o informaţie ştiinţifică necesară.
Abordarea ciclului de viaţă al bunurilor, serviciilor și tehnologiilor evaluează
consecinţele asupra mediului generate de efectele economice legate de diferitele stadii ale
prelucrării și valorificării produselor de piaţă.
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•

•
•

•

•

•
•

•

Prevenţia presupune stabilizarea prejudiciilor aduse sănătăţii umane și a capitalului
natural de fenomenele și procesele economice care ar putea fi prevenite prin investiţii și
costuri de modernizare, reparaţii, tratare sau compensare; este cunoscut că prevenirea unor
prejudicii este cu mult mai eficientă decât înlăturarea consecinţelor după ce acestea s-au
produs.
Substituţia presupune înlocuirea unor produse și servicii ineficiente, mari consumatoare
de resurse de mediu cu altele mai eficiente și cu impact ecologic mai redus și mai puţin
dăunătoare.
Principiul „poluatorul plăteşte” sau al internalizării costurilor marginale externe
(externalităţilor negative) stabileşte folosirea mecanismelor de piaţă pentru ca poluatorii să
suporte în totalitate costurile sociale și de reflectate în preţurile și tarifele bunurilor și
serviciilor.
Internalizarea externalităţilor pozitive (beneficiilor marginale externe) vizează folosirea
unui sistem de subvenţii corective, stimulente pentru activităţile care generează beneficii
marginale la părţile terţe, fără ca acestea să plătească (cercetare-dezvoltare, protecţia
mediului, educație, dezvoltare regională, întreprinderi mici și mijlocii etc.).
Participarea publică presupune accesul nerestricţionat la informaţia privind mediul și
resursele sale, cu anumite excepţii justificate (informaţii confidenţiale de afaceri), dreptul
publicului de a lua parte la deciziile în domeniul mediului și al resurselor sale și de a lua în
considerare consecinţele acestora, posibilitatea de a reacţiona a părţilor implicate
(interesate) din societatea civilă, dreptul de a cunoaşte din timp posibile riscuri de mediu
și asupra resurselor.
Principiul bunei guvernări prevede ca autoritățile și instituțiile statului să-și desfăşoare
activitatea transparent, eficient și onest, în condiţiile prevenirii și penalizării poluării și ale
promovării protecţiei mediului.
Parteneriatele privat-public și public-privat se bazează pe cooperarea directă, inter și
intra-instituţională, între părţile interesate (stakeholders) reprezentate de autorităţi și
instituții publice, ONG, grupuri și firme industriale, reţele și oameni de afaceri, care
împreună pot obţine, prin cumularea expertizei și eficienței proprii, o valoare adăugată
superioară pentru sustenabilitatea creşterii economice la nivelurile macro și
microeconomic.
Cooperarea între state include responsabilități comune, dar diferenţiate, în funcţie de
nivelul de dezvoltare a ţărilor; se pot aplica o serie de abordări diferenţiate în ceea ce
privește obligaţiile economico-financiare pentru protecţia mediului la nivel local, regional
și internațional, ţările dezvoltate recunoscând faptul că le revine o responsabilitate mai
mare, inclusiv în ceea ce privește acordarea de asistenţă ţărilor în curs de dezvoltare sau cu
economie de piaţă emergentă.

Dezvoltarea durabilă are trei dimensiuni:


ecologică – care pune accentul pe prezervarea mediului înconjurător, pe reducerea
impactului negativ al activităților umane asupra acestuia și pe adaptarea la schimbările
climatice;
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economică – care se preocupă de asigurarea bunăstării, prin decuplarea creșterii economice
de consumul de resurse neregenerabile, și favorizează investițiile în cercetare-dezvoltare și
inovare;
socială – care subliniază importanța investițiilor în educație și sănătate, ca o precondiție
pentru incluziunea socială, a preocupării pentru generațiile următoare și, nu în ultimul rând,
a dezvoltării unui model de guvernanță în care procesul decizional ține cont de toți acești
factori.

„Cei trei E” ai dezvoltării durabile, economie, ecologie (mediu) și echitate (social), reprezintă un
set relativ condensat de valori care ar trebui să ghideze procesul de schimbare.
Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi caracterizat din mai multe perspective, prin următoarele
elemente:


economie



eficienţă, creştere, stabilitate



societate



nivel de trai, echitate, dialog social și delegarea
responsabilităţilor, protejarea culturii/patrimoniului



ecologie



conservarea
și
protejarea
biodiversitate, evitarea poluării

resurselor

naturale,

Atingerea obiectivelor dezvoltării durabile nu se poate realiza fără o schimbare de mentalitate a
oamenilor și fără comunităţi capabile să utilizeze resursele în mod raţional și eficient și să
descopere potenţialul economic al economiei, asigurându-se prosperitate, protecţia mediului și
coeziune socială.
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EGALITATEA DE ȘANSE ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII
Promovarea egalităţii de şanse va contribui la coeziunea socială atât la nivelul regiunilor de
dezvoltare, cât și la nivel național. Dezvoltarea unei culturi a oportunităţilor egale presupune
implicarea directă a tuturor actorilor sociali din sectorul public și privat, inclusiv societatea civilă.
Protecţia socială și incluziunea socială pot fi promovate prin acţiuni de combatere a discriminării,
promovarea egalităţii de şanse și integrarea în societate a grupurilor vulnerabile care se confruntă
cu riscul de marginalizare socială.
Din perspectiva rolului pe care îl joacă egalitatea de șanse și nediscriminarea, este bine să fie
lămurite câteva aspecte legal reglementate în această materie. Conform prevederilor art. 2, alin. 1
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 137/31.08.2000 privind prevenirea și sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată, prin discriminare se înţelege „orice deosebire, excludere, restricţie
sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri,
sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă
la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea,
înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului și
a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic,
social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice”.
Tipuri de discriminare:
Prin discriminare directă se înţelege situaţia în care o persoană este tratată mai puţin favorabil, pe
criterii de gen, rasă, naţionalitate, categorie socială, handicap, boala cronică, etc, decât este, a fost
sau ar fi tratată altă persoană într-o situaţie comparabilă.
Prin discriminare indirectă se înţelege situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o practică,
aparent neutră, ar dezavantaja în special persoane aparţinând unui grup defavorizat în raport cu
persoanele majoritare, cu excepţia cazului în care aceasta dispoziţie, acest criteriu sau această
practică este justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt
corespunzătoare și necesare.
În conformitate cu prevederile art 1, alin. 2 din Legea nr. 202/19.04.2002 privind egalitatea de
şanse și de tratament între femei și bărbaţi, republicată, prin egalitate de şanse și de tratament
între femei și bărbaţi se înţelege „luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor și aspiraţiilor
diferite ale persoanelor de sex masculin și, respectiv, feminin și tratamentul egal al acestora”.
Conform articolului 2, punctul b) și c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 67/2007, prin principiul
egalităţii de tratament se înţelege „lipsa oricărui tratament discriminatoriu, direct sau indirect, pe
criteriul de sex, în special prin referirea la starea civilă sau familială”. Prin tratament
discriminatoriu se înţelege „orice excludere, restricţie ori diferenţă de tratament, direct sau indirect,
între femei și bărbaţi”.
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Egalitatea de şanse a evoluat în ultima perioadă devenind un concept mai larg care se referă nu
doar la femei și bărbaţi dar și la relaţia cu alte grupuri dezavantajate dintr-o societate.
În timp ce egalitatea de şanse și de tratament semnifică nivelul egal de vizibilitate, autonomie,
responsabilitate și participare a majorităţii și a minorităţii dezavantajate la și în toate sferele vieții
publice, discriminarea reprezintă tratamentul diferenţiat aplicat unei persoane în virtutea
apartenenţei, reale sau presupuse a acesteia la un anumit grup social.
Putem vorbi de discriminare, atunci când o persoană este tratată „mai puţin favorabil” decât o altă
persoană în aceeaşi situaţie.
Câteva dintre cele mai importante documente privind egalitatea de şanse și nediscriminarea,
adoptate la nivelul ONU sau al UE, sunt:
» Carta Socială Europeană revizuită din 03.05.1996, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 193/04.05.1999.
» Prin Tratatul de la Roma (1957) s-a introdus principiul remuneraţiei egale pentru
bărbaţi și femei pentru aceeaşi muncă prestată.
» Tratatul de la Amsterdam (mai 1999) instaurează politici și activități comune menite
să dea naştere egalităţii și să combată discriminarea între bărbaţi și femei, să înlăture
inegalităţile, să lupte împotriva oricărei forme de discriminare pe motiv de sex, rasă sau
origine etnică, religie sau credinţă, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală (Articolul 13).
» Carta europeană a drepturilor fundamentale 2000 “Gender Equality
Mainstreaming” (Abordarea integratoare a perspectivei de gen). Cu ocazia celei de-a
patra Conferinţe mondiale a ONU privind femeile (1995), Uniunea Europeană s-a angajat
ferm să aplice strategia de “gender mainstreaming” (abordarea integratoare a perspectivei
de gen), oficializată în prezent prin Tratatul de la Amsterdam.
» Convenţia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva
femeilor (CEDAW) adoptată în 1979 și intrată în vigoare în 1981.
» Directiva 2002/73/CE din 23 septembrie 2002 de modificare a Directivei 76/207/CEE a
Consiliului din 9 februarie 1976 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de
tratament între bărbaţi și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la
formarea și la promovarea profesională, precum și condiţiile de muncă.
» Directiva 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea
tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă și condiţiile de muncă.
» Directiva 2000/43/CE de punere în aplicare a principiului egalităţii de tratament între
persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică.
» Directiva 97/80/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind sarcina probei în cazurile
de discriminare pe motive de sex.
» Directiva 96/34/CE a Consiliului din 03 iunie 1996 privind acordul cadru referitor la
concediul pentru creșterea copilului încheiat de UNICE, CEEP și CES.
» Directiva 92/85/CE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii
securităţii și a sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de
curând sau care alăptează.
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» Directiva 86/613/CE privind aplicarea principiului egalităţii de şanse între bărbaţi și
femeile ce desfăşoară activități economice pe cont propriu, inclusiv activităţile agricole.
» Directiva 79/7/CE privind aplicarea progresiva a tratamentului egal privind regimul legal
de securitate socială (protecţia împotriva riscurilor la îmbolnăviri, invaliditate, bătrâneţe,
accidente de munca, boli profesionale, şomaj și asistenţă socială).
» Directiva 75/117/CE privind aplicarea principiului egalităţii de remuneraţie pentru femei
și bărbaţi.
PROTECȚIA MEDIULUI
În instituțiile publice trebuie avute în vedere și introducerea unor teme specifice pentru protecţia
mediului și utilizarea raţională a resurselor naturale:





informare cu privire la Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în
instituțiile publice;
includerea elementelor de eco-eficienţă în criteriile de selecţie a proiectelor și în efectuarea
achiziţiilor publice;
evaluarea impactului programelor sau proiectelor propuse spre implementare asupra
mediului înconjurător;
modalităţi de reducere a consumului de hârtie, energiei electrice, etc.

Prin aceste activități, corelate cu alte programe, se urmăreşte realizarea principiilor și obiectivelor
dezvoltării durabile și protecţiei mediului.
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