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NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Comisia Europeană a adresat în anul 2002 tuturor statelor candidate invitaţia de a se asocia

procesului de dezvoltare a sistemelor educaţionale şi de formare profesională, în conformitate cu planul de

lucru pentru implementarea celor trei obiective strategice privind sistemele educaţionale şi de formare

profesională stabilit pentru perioada 2001-2010 pentru statele membre – adoptat în februarie 2002 de

Consiliul pentru Educaţie al Uniunii Europene şi aprobat în martie 2002 de Consiliul European de la

Barcelona.

Aceasta invitaţie a fost asumată politic de Guvernul României cu prilejul celei de-a 6-a

Conferinţe a Miniştrilor Educaţiei din Europa, care a avut loc la Bratislava în iunie 2002.

Demersurile premergătoare acestei decizii au constat în analize ale capacităţii instituţionale a

sistemului educaţional şi de formare profesională de a absorbi şi adapta obiectivele dezvoltărilor pe care şi

le-au propus statele membre ale Uniunii Europene la interesele şi nevoile societăţii româneşti.

În acest context s-a reactualizat Strategia Dezvoltării Învăţământului în perioada 2001-2004,

în condiţiile unei planificări prospective pentru orizontul de timp 2010.

Restructurarea formelor de educaţie şi a învăţământului face obiectul unei politici unitare.

Direcţiile de strategie educaţională propuse începând cu anul 2001 sunt condiţii pentru o conlucrare

instituţională largă şi pentru participarea activă a multiplilor actori sociali la implementarea reformei.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, asumându-şi răspunderea publică pentru dezvoltarea

educaţiei şi învăţământului, cheamă toţi partenerii săi la colaborare, la încheierea unor parteneriate

strategice care să facă posibilă dezvoltarea coerentă şi continuă a educaţiei în perspectiva anului 2010.



Bucureşti, 2002
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Priorităţi strategice ale reformei sistemului educativ din România

Ministerul Educaţiei şi Cercetării continuă reforma învăţământului preuniversitar din
România,  asumându-şi rolul ce îi revine prin Programul de Guvernare. Politicile educaţionale vor contribui
la dezvoltarea societăţii româneşti, inclusive şi prospere, prin asigurarea cuprinderii fiecărui copil şi
tânăr de vârstă şcolară într-o formă de învăţământ, prin dezvoltarea unor programe educaţionale
individualizate adresate adulţilor care nu au beneficiat de prima şansă oferită de educaţie pentru
dobândirea competenţelor-cheie specifice economiei cunoaşterii şi societăţii informaţionale, pentru
a participa activ şi determinat în proiectele de dezvoltare socială, civică, culturală, economică şi
administrativă a comunităţilor locale.

Reforma sistemică, eficientă şi coerentă, care generează valoarea adăugată a procesului
educaţional în dezvoltarea personală şi profesională a fiecărui elev, student viitor cetăţean, în
dezvoltarea durabilă a comunităţilor, reprezintă misiunea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Prioritatea demersurilor educaţionale se va concentra pe îmbunătăţirea actului educaţional din
fiecare sală de clasă sau de curs, laborator, atelier şcolar, sală de sport, astfel încât elevii şi studenţii să
devină într-adevăr beneficiarii eforturilor umane şi financiare coordonate de instituţiile abilitate şi
responsabile.

Ţinând cont de faptul că educaţia este recunoscută prin Constituţie ca o prioritate naţională şi,
luând în considerare principalele coordonate ale Planului Naţional de Dezvoltare, în noua etapă a
reformei educaţiei se vor avea în vedere următoarele obiective prioritare:

În perspectiva integrării ţării noastre în Uniunea Europeană, obiectivele strategice stabilite de
Comisia Europeană pentru perioada 2001-2010 în dezvoltarea sistemelor educaţionale şi de formare
profesională, precum şi cele convenite în conferinţele miniştrilor educaţiei pentru crearea spaţiului
european al educaţiei, sunt priorităţi strategice şi pentru reforma sistemului educaţional şi de formare
profesională din România.

În planificarea prospectivă a domeniului educaţional, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a avut în
vedere  obiectivele şi priorităţile recomandate de OECD, Banca Mondială, UNESCO, UNICEF,

OBIECTIVE 
PRIORITARE 

Creşterea calităţii actului 
educaţional, ca bază a realizării 

societăţii cunoaşterii în 
România 

Dezvoltarea personală a elevilor 
din perspectiva învăţării 

permanente 

Dezvoltarea coeziunii sociale şi 
creşterea participării cetăţenilor 

la programele de dezvoltare 
economică şi socială a 
comunităţilor sociale

Asigurarea pregătirii resurselor 
umane prin învăţământul 

preuniversitar şi prin învăţarea 
permanentă 
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precum şi rezultatele şi recomandările studiilor şi cercetărilor realizate de IŞE şi de alte colective şi
instituţii de profil(*).

Politicile Ministerului Educaţiei şi Cercetării se vor centra pe următoarele priorităţi strategice:

                                                
(*) The concrete future objectives of education and training systems,  European Commission and the European Council, Stockholm,
2001
Detailed work programme on the folow-up of the objectives of education and training systems in Europe, European Commission and the
European Council, Barcelona, 2002
European Report on quality of school education, European Commssion, 2000
Memorandum asupra învăţării permanente, European Commission, 2000
European Report on quality indicators of lifelong learning, European Commission, 2002
Key indicators on vocational education and training, ETF, 2002
Studiu de fezabilitate privind continuarea şi extinderea refomei structurale a Educaţiei şi Formării profesionale (TVET) în cadrul sistemului de
învăţământ din România, ETF, 2001
Hidden chalenges to education systems in tranzition countries, ECA, The World Bank, , 2000
Strategia de asistenţă a României, Banca Mondială, 2001
Romania – Comprehensive Development Framework, World Bank, 2001
Romania – Education Policy Note, World Bank, 2002
Education policy analysis: 2001 edition, OECD
Examen thematique des politiques nationales de l’education – Roumanie, OECD, 2002
Millennium development goals, UN, 2000
Carta europeană a Întreprinderilor mici, Consiliul European, Feira, 2000
Education for all. Romania, IŞE, 2000
Învăţarea permanentă – prioritate a politicii educaţionale din România, IŞE, 2001
Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu, MEC, CNC, Centrul educaţia 2000+, 2001
Prelungirea duratei învăţământului obligatoriu la nouă ani. Oportunităţi şi constrângeri, IŞE, 2001
Învăţământul rural din România, MEC, IŞE, 2001
Participarea la educaţie a copiilor romi. Probleme, soluţii, actori, MEC, IŞE, ICCV, UNICEF, 2002
Impactul social al formării profesionale continue”, ETF, Observatorul Naţional Român, 2001
Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională în România. Raport naţional, IŞE, Observatorul Naţional Român, 2002

Priorităţi 
Strategice 

Fundamentarea actului educaţional pe 
baza nevoilor de dezvoltare personală 

şi profesională a elevilor, din 
perspectiva dezvoltări durabile şi a 

asigurării coeziunii 
economice şi sociale 

Asigurarea 
educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; 

formarea competenţelor cheie 

Creşterea calităţii 
proceselor de predare-învăţare, 

precum şi a serviciilor educaţionale 

Asigurarea complementarităţii 
educaţiei formale, nonformale şi 

informale; învăţarea permanentă ca 
dimensiune majoră a politicii 

educaţionale 

Realizarea 
echităţii în educaţie 

Deschiderea sistemului educaţional 
şi de formare profesională către 
societate, către mediul social, 

economic şi cultural 
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În vederea realizării acestor priorităţi strategice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării are în vedere:
1. Evaluarea şi încheierea programelor de reformă educaţională finanţate de Guvernul României

şi Banca Mondială,  începute la mijlocul anilor ’90;
2. Programele de reformă finanţate de Guvernul României;
3. Lansarea unor noi programe finanţate de Guvernul României şi/sau prin credite/granturi

externe de la instituţii internaţionale de finanţare;
4. Continuarea şi diversificarea proiectelor de colaborarea bi sau multilaterală;
5. Dezvoltarea infrastructurii şi logisticii pentru formarea continuă nonformală şi informală.

Priorităţile strategice se realizează prin programe şi proiecte educaţionale.
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1 Programul ASIGURAREA EDUCAŢIEI DE BAZĂ PENTRU TOŢI CETĂŢENII.
FORMAREA COMPETENŢELOR-CHEIE

Economia competitivă, consolidarea democraţiei şi societatea cunoaşterii impun, alături de cele
patru instrumente cognitive care alcătuiesc tradiţional alfabetizarea de bază (abilităţi de comunicare,
scriere, citire şi calcul matematic), dobândirea unor noi competenţe: alfabetizarea digitală şi
informaţională, cultura tehnologică, comunicarea în limbi moderne de largă circulaţie, cultura şi
conduita civică, cetăţenia democratică, gândirea critică, capacitatea de adaptare la situaţii noi, lucrul în
echipă, interesul pentru dezvoltarea personală şi învăţarea continuă.

Necesitatea asigurării acestor noi competenţe de bază pentru toţi este un mesaj cheie al
Memorandumului asupra învăţării permanente, lansat în anul 2000 de Comisia Europeană. Obiectivul de
bază al acestui mesaj vizează  garantarea accesului universal şi continuu la învăţare pentru a se
forma şi reînnoi competenţele necesare pentru o participare susţinută la dezvoltarea societăţii
cunoaşterii.

Formarea acestor competenţe de bază va fi realizată atât prin proiecte de educaţie formală, cât şi
prin susţinerea şi validarea capacităţilor dobândite prin contexte de învăţare nonformală şi informală,
destinate tinerilor şi adulţilor, grupurilor sociale vulnerabile, aflate în risc de marginalizare socială sau
persoanelor cu nevoi de calificare şi recalificare profesională.

1.1 Proiectul ASIGURAREA EDUCAŢIEI DE BAZĂ PRIN EDUCAŢIE FORMALĂ

Conform principiului educaţiei de bază pentru toţi, fiecare persoană (copil, tânăr sau adult)
trebuie să beneficieze de un minimum de educaţie.

Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi şi pentru fiecare, ca demers esenţial al actualei reforme,
se va realiza prin:

 verificarea periodică a formării competenţelor de bază (abilităţi de comunicare, scriere, calcul
matematic etc.);

 introducerea unui segment al învăţământului preprimar (grupa pregătitoare: 5-6/7 ani) în
învăţământul obligatoriu începând cu anul 2003/2004; asigurarea educaţiei timpurii şi crearea
progresivă a condiţiilor de cuprindere semnificativă a copiilor, începând cu vârsta de trei ani, în
învăţământul preşcolar;

 asigurarea relevanţei şi a continuităţii  la nivelul obiectivelor şi conţinuturilor programelor între
învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial;

 regândirea Planului-cadru de învăţământ din perspectiva generalizării grupei pregătitoare; evaluarea
consecinţelor acestui obiectiv strategic pentru balanţa resurselor umane, materiale şi financiare;

 revizuirea programelor şcolare pentru învăţământul obligatoriu;
 introducerea şi utilizarea metodelor moderne interactive în realizarea educaţiei de bază;
 elaborarea de programe şcolare noi pentru discipline opţionale (ex. Educaţia pentru sănătate;

Educaţia pentru mediu ş. a.)
 generalizarea unui program de alfabetizare informaţională/competenţe digitale;
 asigurarea accesului efectiv al tuturor elevilor la studiul a cel puţin două limbi moderne;
 dezvoltarea unui model curricular pentru educaţie tehnologică;
 promovarea sistematică a unor metode şi tehnici moderne de studiu, precum şi practicarea de

modele şi stiluri eficiente de „a învăţa cum să înveţi”, de a „învăţa pentru a şti să faci” şi „a
învăţa permanent”
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1.2 Proiectul FORMAREA COMPETENŢELOR-CHEIE ALE CETĂŢENIEI DEMOCRATICE ŞI

MOTIVAŢIA PENTRU PARTICIPAREA ACTIVĂ LA VIAŢA SOCIAL-POLITICĂ ÎN VEDEREA

ASIGURĂRII COEZIUNII SOCIALE

Dezvoltarea competenţelor-cheie specifice cetăţeniei democratice se va realiza atât prin
curriculumul formal, cât şi prin programe specifice, destinate tinerilor şi adulţilor. În acest sens,  se vor
avea în vedere:

 diversificarea conţinuturilor prevăzute prin curriculum opţional şi teme cross-curriculare şi
consolidarea metodelor de instruire bazate pe experienţa personală a elevilor;

 introducerea disciplinei educaţie/cultură civică la toate nivelurile învăţământului gimnazial;
 introducerea unor metode şi forme de evaluare şi dezvoltare a creativităţii, adaptabilităţii şi a

transferabilităţii cunoştinţelor în situaţii noi.
 dezvoltarea capacităţii de cooperare instituţională între şcoli, între şcoli şi universităţi, între şcoli
şi organizaţii ale societăţii civile, între şcoli şi autorităţile publice, instituţii de cultură etc.

 consolidarea capacităţii instituţionale a şcolilor pentru a dezvolta proiecte prin care să contribuie
la dezvoltarea comunităţii locale;
Şcolile vor coopera cu societatea civilă, vor practica o democraţie coparticipativă, prin

promovarea unor proiecte de educaţie nonformală iniţiate de profesori, elevi şi studenţi, prin bune
practici şi exerciţii de „alfabetizare politică” elementară, de cetăţenie activă, asumată conştient, critic şi
constructiv.

1.3 Proiectul EXTINDEREA ÎNVĂŢĂRII INFORMATIZATE

Se vor crea oportunităţi de învăţare permanentă cât mai apropiate de domiciliul şi de interesele
beneficiarilor, sprijinite de sisteme multimedia şi reţele de date.

În acest sens, a fost deja lansat un important program de investiţii prin care se va asigura:
1. Dotare minimală cu tehnologie informatică pentru orice instituţie de învăţământ din România;
2. Acces la Internet pentru fiecare instituţie de învăţământ;
3. Pregătirea profesorilor pentru utilizarea calculatorului;
4. Elaborarea şi utilizarea de softuri educaţionale;
5. Multiplicarea canalelor de comunicare şi a noi forme de socializare;
6. Dezvoltarea informaticii de gestiune în administraţia şcolară.

Sunt în derulare:
 introducerea sistemului de educaţie asistată de calculator în învăţământul preuniversitar;
 dezvoltarea de soft educaţional pentru învăţământul preuniversitar;
 introducerea managementului asistat de calculator în învăţământul preuniversitar – Programul

SMART;
 dezvoltarea de produse software pentru evidenţa computerizată a elevilor şi a cadrelor didactice,

bazată pe evidenţa cu SMART CARDURI;
 dezvoltarea reţelei educaţionale RoEduNet la nivel 0 şi nivel 1;
 formarea de resurse umane în domeniul TIC;
 introducerea manualelor electronice în învăţământul preuniversitar;
 introducerea sistemului de educaţie cu Video on Demand în învăţământul preuniversitar;
 dezvoltarea unui DATA CENTER pentru învăţământul din România;
 realizarea proiectului INFO-CHIOŞC;
 realizarea de reţele pilot pentru unităţi de învăţământ situate în zone defavorizate.
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2 Programul FUNDAMENTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE PE BAZA NEVOILOR DE

DEZVOLTARE PERSONALĂ A ELEVILOR, DIN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII

DURABILE ŞI A ASIGURĂRII COEZIUNII ECONOMICE ŞI SOCIALE

Ministerul Educaţiei şi Cercetării îşi focalizează politica pe elev. Nevoile acestuia de
dezvoltare personală şi profesională şi şansa fiecăruia de a progresa în viaţă şi carieră, constituie premise
ale demersurilor proiective, acţionale şi evaluative ale actului educaţional. În acelaşi timp, educaţia şi
învăţarea au rolul unor pârghii importante de dezvoltare a capitalului uman şi social. Eficienţa internă
a învăţământului preuniversitar este o prioritate importantă, dar egală, şi cu accente semnificative de
abordare în perioada de referinţă, este şi eficienţa externă a acestuia. Contribuţia ofertei
educaţionale şi a absolvenţilor la dezvoltarea durabilă a comunităţilor, în condiţiile asigurării
coeziunii economice şi sociale, vor fi în atenţia factorilor de decizie.

Oferta educaţională şi adaptarea acesteia la mediul social, cultural, economic şi administrativ se
va dezvolta prin următoarele proiecte educaţionale:

2.1 Proiectul FUNDAMENTAREA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE ŞI RESTRUCTURAREA

REŢELEI ŞCOLARE

Fundamentarea planului de şcolarizare se va face având în vedere următoarele criterii relevante:

Acest proiect este susţinut prin:
 analiza de nevoi educaţionale ale elevilor şi a intereselor părinţilor acestora;
 furnizarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară şi profesională;
 adecvarea investiţiilor în educaţie la nevoile şi interesele identificate, în condiţiile asigurării
şanselor egale privind accesul în sistemul de învăţământ şi calitatea actului educaţional:

o fuzionarea şcolilor mici, permiţând astfel o concentrare a investiţiilor, mai ales în cazul
învăţământului profesional şi tehnic, pentru care costurile de şcolarizare sunt mai
ridicate;
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o crearea şcolilor de centru în mediul rural şi asigurarea transportului şcolar, în vederea
asigurării resurselor materiale şi umane aferente învăţământului de calitate;

o dezvoltarea reţelei învăţământului preşcolar, pentru a asigura generalizarea grupei
pregătitoare şi cuprinderea unui număr cât mai mare de copii în grădiniţe, de la vârste
mici,  în vederea stimulării unei dezvoltări complexe, a socializării copiilor pentru a
preveni dificultăţile de adaptare şcolară şi reducerea abandonului şcolar;

 consolidarea capacităţii instituţionale a unităţilor de învăţământ, a inspectoratelor şcolare, a
autorităţilor publice locale şi a altor parteneri implicaţi;

 corelarea planului de şcolarizare cu priorităţile de dezvoltare a resurselor umane preconizate de
Planul Naţional de Dezvoltare.
Pentru învăţământul profesional şi tehnic, se vor urmări cu prioritate:

 evaluarea continuă privind cererea de pregătire profesională în raport cu dezvoltarea pieţei
muncii şi cu tendinţele de dezvoltare economică, pentru adaptarea planificării educaţionale la
nevoile de dezvoltare economică şi socială, la nivel local, judeţean, regional şi naţional;

 dezvoltarea parteneriatelor între inspectoratele şcolare, Comitetele Locale de Dezvoltare a
Parteneriatului Social, autorităţile publice locale şi partenerii sociali, prin Consorţiile
Regionale, care au  rol consultativ în dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic.
Analiza nevoilor de formare profesională va fi rezultatul interacţiunii organizaţionale specifice

actorilor sociali, al valorilor iniţiativei şi responsabilităţii, al procedurilor contractuale, toate convenite în
cadrul parteneriatului social şi civic.

Măsurile concrete pe care Ministerul Educaţiei şi Cercetării le promovează sunt:
 redistribuirea claselor izolate în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic în care este

organizat profilul de calificare respectiv, permiţând astfel o concentrare a investiţiilor;
 crearea unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic de centru în mediul rural, în condiţiile

asigurării transportului şcolar, respectiv a capacităţilor de cazare;
 gruparea în reţele a unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic pe zone geografice, pentru a

facilita accesul elevilor din mediul rural la unul dintre nivelurile VET organizat, în condiţii de
calitate a procesului educaţional, similare celor din mediul urban;

 adoptarea unor instrumente de planificare a învăţământului la nivel regional care să contracareze
o ofertă supradimensionată a aceluiaşi tip de abilităţi şi totodată să prevină un deficit de abilităţi
specifice unor calificări solicitate de piaţa muncii la nivel regional sau prin direcţiile strategice
stabilite în programele naţionale de restructurare industrială şi creştere economică;

 realizarea unor ateliere şi laboratoare mobile.
Realizarea planului de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar este condiţionată de

asigurarea cu resurse umane şi materiale suficiente şi de calitate; opţiunile cadru pentru perioada
următoare vor continua să fie:

 realizarea unei politici de personal optime în contextul unei societăţi educaţionale;
 asigurarea continuităţii activităţii didactice;
 asigurarea încadrării anuale a unităţilor de învăţământ cu personal didactic calificat;
 alcătuirea unei baze de date operaţionale şi relevante pentru evidenţa dinamicii resurselor

umane;
 asigurarea creşterii resurselor materiale necesare desfăşurării procesului educaţional în condiţii

calitative specifice formei de pregătire – prin colaborarea cu autorităţile publice locale;
 raţionalizarea costurilor şi asigurarea investiţiilor în educaţie conform obiectivelor stabilite prin

prezenta strategie;
 introducerea noului sistem de indicatori şi standarde pentru evaluarea unităţilor de învăţământ

preuniversitar.



Strategia dezvoltării învăţământului preuniversitar

8

2.2 Proiectul MODERNIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Proiectul se va concretiza prin:
 restructurarea subsistemului învăţământului profesional şi tehnic având în vedere noile finalităţi

ale formării profesionale iniţiale în contextul dezvoltării regionale, a asigurării coeziunii
economice şi sociale, din perspectiva noii paradigme a învăţării continue;

 adaptarea planificării educaţionale la nevoile de dezvoltare durabilă, integrată, economică şi
socială, la nivel local, judeţean, regional şi naţional, precum şi la nevoile de dezvoltare personală
şi profesională a elevilor:

o elaborarea periodică, în parteneriat strategic, a Planului de măsuri integrate privind dezvoltarea
educaţiei şi a formării profesionale în context regional;

o raţionalizarea reţelei şcolare a învăţământului profesional şi tehnic;
o proiectarea şi elaborarea standardelor de pregătire profesională pentru calificările care

vor fi pregătite prin învăţământ profesional şi tehnic, având în vedere includerea
competenţelor specifice economiei cunoaşterii şi societăţii informaţionale, a promovării
spiritului antreprenorial;

o proiectarea şi elaborarea unui curriculum flexibil, utilizând creditele transferabile în
cadrul formării profesionale iniţiale;

o elaborarea la nivel local a auxiliarelor curriculare aferente noilor niveluri şi structuri de
şcolarizare;

o diversificarea conţinuturilor prevăzute prin curriculum în dezvoltare locală, curriculum
opţional şi teme cross-curriculare;

o introducerea formei de pregătire la distanţă – acolo unde este aplicabil;
 proiectarea şi elaborarea metodologiilor de examinare, evaluare şi certificare a competenţelor

profesionale dobândite:
o finalizarea metodologiilor de certificare pentru toate nivelurile de calificare;
o organizarea şi monitorizarea examenelor naţionale;

 întărirea mecanismelor de asigurare a calităţii procesului de pregătire profesională prin
învăţământul profesional şi tehnic, în vederea creşterii şanselor de integrare socio-profesională şi
a dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă;

 dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţilor de învăţământ din perspectiva
parteneriatului social şi a spiritului antreprenorial:

o eficientizarea parteneriatului în cadrul Comitetelor Locale de Dezvoltare a
Parteneriatului Social în Formarea Profesională, al consiliilor de administraţie a
unităţilor de învăţământ, al Consorţiilor Regionale;

o dezvoltarea capacităţii de cooperare instituţională între unităţi de învăţământ, respectiv
între acestea şi universităţi, agenţi economici (în vederea realizării stagiilor de instruire
practică), patronate, sindicate, ONG-uri, asociaţii profesionale;

o consolidarea capacităţii instituţionale  a unităţilor de învăţământ pentru a dezvolta
proiecte prin care să contribuie la dezvoltarea comunităţii (exemplu: şcoala ca centru de
dezvoltare a resurselor umane);

 asigurarea transparenţei formări profesionale iniţiale.
Dezvoltările din învăţământul profesional şi tehnic se vor realiza cu asistenţa multianuală a

Uniunii Europene prin proiecte Phare (componenta TVET din Phare RO 0108.01, Phare RO
0108.03, Phare RO 0104.02, precum şi componenta certificare TVET din Phare RO 0006.03), atât
pentru infrastructura şcolară, cât şi pentru dezvoltarea instituţională, prin proiecte care susţin coeziunea
economică şi socială. Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic,
ca agenţie specializată a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, este Unitatea de Implementare pentru
derularea proiectelor de dezvoltare instituţională. Activitatea se va realiza în colaborare cu structurile
administrative specializate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi cu ceilalţi parteneri
guvernamentali şi neguvernamentali care fac parte din structurile manageriale ale proiectelor.
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2.3 Proiectul ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI

CONSILIERE PROFESIONALĂ

Se va realiza prin:
 formarea diriginţilor pentru a asigura servicii de orientare şcolară şi de consiliere pentru elevi;
 iniţierea programului de formare la distanţă a diriginţilor;
 asigurarea unui număr optim de consilieri şcolari şi de orientare profesională în reţeaua şcolară,

astfel încât să fie posibilă realizarea obiectivelor care vizează dezvoltarea personală şi
profesională a elevilor;

 programe de reorganizare funcţională a reţelei centrelor şi cabinetelor de asistenţă
psihopedagogică şcolară din judeţe şi unităţile de învăţământ;

 pachete de măsuri privind eficienţa practică a valenţelor curriculumului din cadrul ariei
Consiliere şi orientare pe dimensiunea pedagogică şi pe dezvoltarea comunitară.

2.4 Proiectul SUSŢINEREA ALTERNATIVELOR EDUCAŢIONALE – COMPONENTĂ A

OFERTEI EDUCAŢIONALE

În domeniul alternativelor educaţionale direcţiile principale de acţiune vor fi:
 elaborarea unor standarde de pregătire iniţială a cadrelor didactice pentru asigurarea mobilităţii

din şi spre alternativele educaţionale;
 perfecţionarea cadrului normativ privind desfăşurarea învăţământului alternativ de stat şi

particular în România prin metodologii specifice fiecărei alternative;
 conceperea de modalităţi operaţionale de interacţiune cu federaţiile şi reprezentanţii

alternativelor educaţionale pentru soluţionarea problemelor specifice, inclusiv a celor privind
cofinanţarea.

2.5 Proiectul SUSŢINEREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PARTICULAR – COMPONENTĂ A OFERTEI

EDUCAŢIONALE

În vederea adecvării ofertei educaţionale la interesele şi nevoile complexe şi diverse, dezvoltarea
învăţământului particular va fi susţinută prin măsuri de asigurare a calităţii:

 proiectarea cadrului legislativ, în consens cu exigenţele Programului de Guvernare şi cu cerinţele
Strategiei de aderare a României la Uniunea Europeană;

 integrarea învăţământului particular acreditat în sistemul naţional de învăţământ, pentru
diversificarea ofertei educaţionale, în vederea asigurării educaţiei de bază pentru toţi;

 susţinerea adecvată a sistemului de învăţământ prin asigurarea parteneriatului educaţional la
nivel comunitar;

 acreditarea unităţilor de învăţământ particular, care corespund standardelor;
 participarea la noua generaţie de programe europene pentru spaţiului educativ european prin

preluarea unor metode şi tehnici de lucru performante, dezvoltarea de parteneriate
internaţionale etc.
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3 Programul ASIGURAREA ECHITĂŢII ÎN EDUCAŢIE

Prioritatea politicilor educaţionale pentru următoarea etapă va fi echilibrarea raportului
echitate/calitate. Aceasta presupune, pe de o parte, promovarea cu perseverenţă a echităţii în educaţie
şi, pe de altă parte, ameliorarea permanentă a calităţii învăţării, astfel încât să fie respectate standardele
de performanţă ale Uniunii Europene şi OECD.

În acest sens, Ministerul Educaţiei şi Cercetării are în vedere următoarele:
 centrarea proceselor de predare-învăţare pe elev, conform nevoilor individuale şi ritmului

propriu de învăţare;
 garantarea egalităţii şanselor de acces în învăţământul preuniversitar, asigurându-se un standard

optim la nivelul drepturilor fundamentale;
 eliminarea oricăror forme de discriminare, de excluziune de tip rasial, social, xenofob, religios,

lingvistic, de gen etc.;
 consolidarea sistemului de facilităţi sociale pentru elevi; politici şi programe social-educaţionale

adecvate grupurilor vulnerabile;
 dezvoltarea unor programe vizând combaterea şi prevenirea abandonului şcolar;
 continuarea programului Şansa a doua prin educaţie;
 asigurarea, în continuare, a caracterului deschis a sistemului educaţional prin mobilitatea elevilor
şi a cadrelor didactice în interiorul sistemului de învăţământ;

 asigurarea dezvoltării competenţelor de bază pentru toţi.
Pentru realizarea acestui program se vor dezvolta următoarele proiecte:

3.1 Proiectul ASIGURAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN MEDIUL RURAL ŞI DIN

ZONE DEFAVORIZATE

În acest domeniu se va acţiona în următoarele direcţii:
 continuarea încadrării cu personal didactic şi de conducere calificat;
 perfecţionarea şi evaluarea periodică a personalului didactic de predare şi de conducere prin

acţiuni organizate cât mai aproape de şcoală;
 promovarea unor programe de educaţie la distanţă pentru elevii din mediul rural şi zone

defavorizate;
 continuarea procesului de asigurare a reţelei şcolare cu mijloace de transport;
 îndrumarea şi consilierea personalului didactic şi de conducere din aceste şcoli prin activităţi

specifice inspecţiei şcolare;
 concentrarea investiţiilor în infrastructură şi în dotarea unităţilor de învăţământ din mediul rural.

3.2 Proiectul ÎNVĂŢĂMÂNTUL ŞI EDUCAŢIA PENTRU MINORITĂŢILE NAŢIONALE

În domeniul învăţământului şi educaţiei pentru minorităţile naţionale se va urmări:
 elaborarea manualelor şcolare în limbile minorităţilor naţionale pentru învăţământul obligatoriu
şi stimularea elaborării şi/sau traducerii de manuale pentru învăţământul secundar superior;

 restructurarea curriculumului şcolar din perspectivă multiculturală;
 dezvoltarea reţelei de mediatori şcolari prin care se asigură încurajarea participării populaţiei de

romi la învăţământul obligatoriu;
 formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice pentru învăţământul în limba minorităţilor;
 asigurarea accesului fiecărui copil provenit din rândul minorităţilor (inclusiv a populaţiei rromă)

la educaţia de bază şi stimularea participării acestora la niveluri superioare de educaţie.
Pachetul de măsuri specifice accesului la educaţie, în special a populaţiei de romi, se va dezvolta

cu asistenţa Uniunii Europene, prin proiecte Phare. Proiectul Phare RO 0104.02 Accesul la educaţie al



Strategia dezvoltării învăţământului preuniversitar

11

grupurilor dezavantajate, în particular al populaţiei de romi, va debuta, în reţeaua şcolară, în anul şcolar
2002/2003 având următorul scop:

 să crească accesul la şi să îmbunătăţească condiţiile din învăţământul preşcolar, pentru a stimula
încadrarea timpurie în sistemul educaţional, condiţie esenţială pentru dezvoltarea socială şi
educaţională a copiilor, mai ales a celor din grupurile dezavantajate, inclusiv a romilor;

 să stimuleze finalizarea educaţiei obligatorii (prevenirea abandonului şcolar);
 să ofere a doua şansă în educaţie pentru persoanele care nu au absolvit învăţământul obligatoriu

(remedierea abandonului şcolar).

3.3 Proiectul SUSŢINEREA TINERILOR CU POTENŢIAL ÎN PERFORMANŢA ŞCOLARĂ

În scopul susţinerii activităţii tinerilor capabili de performanţe deosebite, Ministerul Educaţiei şi
Cercetării îşi propune următoarele:

 dezvoltarea centrelor de excelenţă şcolară în toate judeţele ţării;
 identificarea tinerilor capabili de performanţă indiferent de mediul de rezidenţă, de condiţiile

concrete oferite de instituţia şcolară, familie, comunitate locală etc.;
 susţinerea, stimularea, punerea în valoare a elevilor şi tinerilor capabili de performanţe

superioare prin programe şi condiţii specifice;
 sprijinirea şi/sau crearea unor parteneriate cu instituţii interesate să participe la punerea în

practică a programului de instruire destinat elevilor capabili de performanţe.

3.4 Proiectul ÎNVĂŢĂMÂNTUL PENTRU COPII CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE

In vederea asigurării participării la educaţie, a asigurării şanselor egale şi a calităţii serviciilor
educaţionale oferite copiilor cu cerinţe educative speciale sau aflaţi în situaţii vulnerabile (copii cu
handicap, populaţie de vârstă şcolară provenită din medii defavorizate socio-economic, sinistraţi,
refugiaţi, imigranţi şi migranţi etc.), se vor avea în vedere următoarele:

 cuprinderea tuturor copiilor cu nevoi speciale în sistemul de învăţământ special sau de  masă;
 punerea în practică a programelor de integrare a copiilor din învăţământul special în unităţile de

învăţământ de masă, sub diferite forme, ţinând cont de tipul şi gradul handicapului;
 asigurarea profesorilor itineranţi şi de sprijin, corespunzător numărului de elevi din

învăţământul special integraţi în unităţile de învăţământ de masă şi pentru grupurile vulnerabile;
 flexibilizarea ofertei curriculare, pentru a răspunde principiului educaţiei pentru toţi şi pentru

fiecare;
 formarea cadrelor didactice din învăţământul de masă pentru a lucra cu copii care au cerinţe

educative speciale sau se găsesc în situaţii vulnerabile;
 pregătirea şcolii de masă pentru a primi şi integra copii din şcolile speciale;
 transformarea şcolilor speciale în centre de resurse pentru învăţământul special şi pentru cel de

masă (ateliere de microproducţie, ateliere pentru formarea practică etc.).
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4 Programul ASIGURAREA CALITĂŢII PROCESELOR DE PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE

PRECUM ŞI A SERVICIILOR EDUCAŢIONALE

Noul context economic şi social, coroborat cu opţiunea politică de integrare europeană a
României, presupune performanţe superioare în toate domeniile de activitate. Prin urmare, investiţia
pe termen lung în calitatea educaţiei este o prioritate a tuturor programelor educaţionale, cu
repercusiuni certe asupra calităţii vieţii, muncii şi relaţiilor interumane.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării îşi propune crearea unui sistem de asigurare a calităţii în
educaţie, care să cuprindă principii şi standarde referitoare la:

1. Elaborarea mecanismelor de evaluare a calităţii procesului educaţional (predare, învăţare,
evaluare, curriculum, manuale, materiale didactice ş. a.);

2. Asigurarea coerenţei învăţământului preuniversitar, în perspectiva generalizării grupei
pregătitoare;

3. Selectarea, formarea, evaluarea şi motivarea personalului didactic pentru cariera didactică;
4. Selectarea, formarea, evaluarea şi motivarea managerilor din învăţământ în vederea realizării

unui management educaţional eficient;
5. Inspecţia şcolară ca parte a sistemului de asigurare, menţinere şi monitorizare a calităţii în

educaţie;
6. Programe eficiente de prevenire a insuccesului şcolar;
7. Dezvoltarea unui sistem eficace de consiliere şi orientare profesională, necesar obţinerii unor

calificări bazate pe competenţe reale, utilizabile în carieră, favorizant pentru continuarea
studiilor sau pentru integrare rapidă pe piaţa muncii.
Pentru realizarea programului se vor dezvolta următoarele proiecte:

4.1 Proiectul CURRICULUM NAŢIONAL

Ministerul Educaţiei şi Cercetării va continua dezvoltarea şi revizuirea curriculumului naţional,
în vederea asigurării coerenţei şi calităţii procesului educativ. Cadrul instituţional al proiectării,
aplicării şi revizuirii curriculumului  naţional se va realiza prin:

1. Reorganizarea CNC şi a unor structuri care să asigure descentralizarea;
2. Dezvoltarea CNDÎPT;
3. Asigurarea colaborării instituţionale între CNC, CNDÎPT şi alte instituţii subordonate, cu

direcţiile de specialitate din Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Coerenţa conceptuală şi metodologică a curriculumului va fi asigurată prin:

 echilibrul între ariile curriculare;
 adaptarea periodică a curriculumului şi a auxiliarelor curriculare;
 revizuirea şi armonizarea curriculumului naţional în vederea trecerii la învăţământul obligatoriu

de 9 ani prin includerea grupei pregătitoare;
 ataşarea la curriculumul naţional de oferte opţionale pentru activităţile extracurriculare.

În scopul implementării curriculumului naţional din perspectiva creşterii calităţii actului
educaţional, sunt preconizate următoarele măsuri:

 informarea personalului didactic privind noile abordări conceptuale ale curriculumului naţional;
 includerea în formarea iniţială a cadrelor didactice în Departamentele pedagogice a unor cursuri

privind teoria şi practica curriculumului; prin extensie, se are în vedere şi pregătirea cadrelor
didactice (metodicieni) din învăţământului superior;

 introducerea, în cadrul formării continue a personalului didactic, a unor seminarii destinate
didacticii disciplinelor, a documentelor conţinând curriculumul scris în bibliografia obligatorie,
comunicării etc.;
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 cuprinderea tuturor elevilor din învăţământul obligatoriu într-o formă de educaţie
extracurriculară.
Asigurarea calităţii curriculumului prin acţiuni de evaluare periodică se realizează pe baza

construirii unui sistem coerent şi relevant de evaluare internă şi externă a curriculumului (de sistem şi pe
componente) prin:

 aplicarea periodică a unor forme de evaluare externă a curriculumului în cadrul participării la
proiecte internaţionale (TIMSS; PISA şi altele);

 utilizarea concluziilor oferite de rezultatele evaluării de progres şi finale, realizate prin examene
şi evaluări naţionale, în procesul de revizuire periodică a curriculumului naţional;

 crearea unui sistem deschis de informare şi consultare a persoanelor, grupurilor şi instituţiilor
interesate.
Asigurarea calităţii curriculumului naţional determină modificarea practicilor didactice  şi

centrarea activităţilor şcolare pe elev şi pe realizarea progresului performanţelor acestuia. Oferta de
curriculum va fi diversificată prin raportare la interesele şi ritmurile, respectiv stilurile specifice de
învăţare, la zonele de provenienţă a elevilor, la specificul unităţii şcolare etc. În particular, va fi elaborat
curriculumul naţional pentru activităţile desfăşurate în palatele şi cluburile copiilor.

4.2 Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA EVALUĂRII ŞI EXAMINĂRII PERFORMANŢELOR ŞCOLARE

În politica Ministerului Educaţiei şi Cercetării, evaluarea este:
1. Unul din criteriile esenţiale pentru măsurarea şi monitorizarea calităţii învăţământului, a valorii

adăugate de procesul educaţional la dezvoltarea personală şi profesională a fiecărui elev;
2. Un instrument de diagnoză a stării sistemului;
3. Un instrument esenţial în asigurarea şi îmbunătăţirea actului educativ.

În domeniul evaluării formative, accentul se va pune în continuare pe:
 diversificarea şi adecvarea metodelor şi tehnicilor de evaluare, în mod special a acelora care

încurajează creativitatea, participarea activă, lucrul în echipă, capacitatea de răspuns la solicitări
reale, la situaţii concrete;

 asigurarea permanentă a unei comunicări eficiente între profesori, elevi şi părinţi, urmărindu-se
constant progresul şcolar, diagnosticarea învăţării, motivarea profesorilor şi elevilor pentru
desfăşurarea unui proces educativ de calitate;

 utilizarea calculatorului în procesul de evaluare a elevilor şi de comunicare a rezultatelor
evaluării.
Examenele naţionale vor urmări prioritar să evalueze capacităţile absolvenţilor de a aplica, în

situaţii noi şi diverse, cunoştinţele însuşite şi de a uza de deprinderile de bază formate în şcoală. În acest
sens, probele de evaluare vor fi astfel structurate încât să reflecte nivelul de performanţă şi să permită
analize privind calitatea învăţării.

Pentru creşterea eficienţei organizării şi administrării examenelor naţionale pentru a se asigura
obiectivitatea şi omogenitatea evaluării nivelului de cunoştinţe, se vor avea în vedere următoarele:

 îmbunătăţirea tehnicilor de aplicare a metodologiilor de examinare (proiectarea la nivel central,
omogenitate probelor la nivel naţional, proceduri şi reguli clare de administrare şi notare,
precum şi de raportare publică);

 realizarea unei bănci de date privind rezultatele evaluărilor naţionale pentru diferite discipline,
ani şcolari, niveluri şi cicluri de învăţământ;

 formarea personalului didactic în domeniul evaluării pentru administrarea examenelor naţionale.
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4.3 Proiectul ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE PRIN DEZVOLTARE

INSTITUŢIONALĂ

Pentru asigurarea calităţii în învăţământ, Ministerului Educaţiei şi Cercetării monitorizează
inspecţia şcolară, evaluarea instituţională şi consilierea de specialitate. Va fi promovat auditul
instituţional intern (autoevaluarea) şi extern la nivelul unităţilor de învăţământ, al inspectoratelor
şcolare, al unităţilor conexe, al agenţiilor şi instituţiilor subordonate ministerului, precum şi la nivelul
ministerului.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi structurile sale descentralizate preconizează:
 elaborarea formelor şi a conţinuturilor evaluării instituţionale pe baza standardelor naţionale;
 stabilirea formelor şi a conţinuturilor inspecţiei şcolare – ca formă şi practică de evaluare

instituţională – realizate de minister, de inspectoratele şcolare şi de conducerile unităţilor de
învăţământ;

 valorizarea informaţiilor conţinute de rapoartele de inspecţie pentru creşterea calităţii procesului
de învăţământ, pe baza conlucrării cu principalii actori sociali implicaţi;

 realizarea unei bănci de date privind unităţile de învăţământ preuniversitar care să determine
eficientizarea deciziilor la nivelul MEC/IŞJ/unităţi  conexe, unităţi de învăţământ;

 iniţierea unui program de asistenţă managerială pentru elaborarea, implementarea şi evaluarea
planurilor de dezvoltare instituţională;

 dezbaterea publică a rezultatelor evaluării.

4.4 Proiectul FORMAREA INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC ŞI

DIDACTIC AUXILIAR

Reforma formării iniţiale şi continue a personalului didactic şi didactic auxiliar se promovează
prin:

 profesionalizarea carierei didactice în România şi reconsiderarea sistemului de grade didactice
din această perspectivă;

 redimensionarea raportului dintre componenta teoretică şi cea practică a curriculumului de
pregătire/formare a cadrelor didactice;

 dezvoltarea unei pieţe educaţionale a programelor de formare continuă, bazate pe un sistem
concurenţial loial;

 consolidarea relaţiilor între învăţământul superior şi cel preuniversitar în formarea iniţială pentru
cariera didactică prin care să se asigure adecvarea conţinuturilor şi metodelor formării la
finalităţile învăţământului preuniversitar;

 programele de formare iniţială şi continuă a personalului didactic vor cuprinde într-o mai mare
măsură conţinuturi şi metode care facilitează dobândirea competenţelor personale şi sociale de
către elevi;

 corelarea structurilor şi a etapelor din cariera didactică cu standardele educaţionale şi asigurarea
unei dinamici profesionale prin utilizarea sistemului creditelor profesionale transferabile;

 redefinirea statutului-rolurilor personalului didactic auxiliar din perspectiva creşterii
competenţelor profesionale şi a contribuţiei acestora la asigurarea calităţii procesului
educaţional;

 dezvoltarea unor structuri instituţionale moderne în scopul optimizării activităţilor de formare
continuă a personalului din învăţământ;

 asigurarea progresului în carieră pe criterii de competenţă profesională şi nu pe criterii
administrative sau de altă natură (vechimea în învăţământ)

 promovarea unei oferte mai largi de cursuri destinate perfecţionării personalului didactic şi
didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, solicitate ca urmare a disfuncţiilor sesizate în
derularea actului educaţional;
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 asigurarea unor programe de formare de tip postuniversitar şi a unui sistem de credite (în cadrul
instituţiilor de învăţământ superior centre de perfecţionare) pentru cadrele didactice necalificate
cu studii superioare;

 asigurarea unor programe de formare de tip conversie/reconversie (în cadrul instituţiilor de
învăţământ centre de perfecţionare) pentru cadrele didactice cu studii medii;

 dezvoltarea unor programe de mentorat specifice cadrelor didactice necalificate;
 restructurarea departamentelor de pregătire pedagogică.

4.5 Proiectul FORMAREA INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ A MANAGERILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

PREUNIVERSITAR

În domeniul formării iniţiale şi continue a managerilor se va urmări:
 profesionalizarea carierei manageriale în România prin organizarea de masterate, studii

aprofundate, doctorat în domeniul managementului pentru învăţământ;
 stimularea instituţiilor de învăţământ superior în vederea dezvoltării unor programe de formare

iniţială şi continuă a managerilor prin studii postuniversitare, masterale, doctorale etc.; se vor
elabora şi oferte de cursuri pentru a ameliora disfuncţiile sesizate prin evaluare instituţională;

 dezvoltarea unei pieţe educaţionale a programelor de formare managerială bazate pe un sistem
concurenţial loial şi care să asigure o ofertă diversificată din partea furnizorilor de formare;

 asigurarea progresului în carieră pe criterii profesionale;
 dezvoltarea unor structuri instituţionale moderne în scopul optimizării activităţilor de formare a

managerilor din învăţământul preuniversitar;
 proiectarea şi implementarea standardelor naţionale pentru diversele categorii de manager

educaţional – în special a standardelor evolutive pentru o carieră managerială dinamică;
 implementarea sistemului de credite profesionale transferabile în cariera managerială.

4.6 Proiectul ORIENTĂRI STRATEGICE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ÎN

EDUCAŢIE

Cercetarea ştiinţifică în domeniul educaţiei este considerată o prioritate în fundamentarea
procesului decizional, în domeniul inovării şi reformei sistemului educaţional. În acest sens, orientările
strategice ale cercetării în educaţie vor viza:

 analiza sistemului educativ din România;
 participarea la elaborarea, implementarea şi evaluarea programului de reformă;
 elaborarea unor studii comparative şi constituirea propriei baze de date în domeniul

învăţământului;
 promovarea inovaţiilor pedagogice, a noilor metode didactice şi a pedagogiilor alternative;
 susţinerea informaţiei şi documentaţiei pedagogice şi diseminarea rezultatelor analizelor realizate

de expertiza internă şi externă în domeniul educaţiei;
 participarea la forurile de dezbatere publică a problemelor educaţiei iniţiate de societatea civilă

(ONG-uri, mass-media, asociaţii profesionale, fundaţii, sindicate, patronat, cluburi de tineret);
 participarea la proiectele unor organizaţii internaţionale specializate (UNESCO, Consiliul

Europei, Banca Mondială, Uniunea Europeană, UNICEF, Pactul de Stabilitate pentru Sud-Estul
Europei, IEA, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), Consorţiul
Instituţiilor pentru Dezvoltare şi Cercetare în Educaţie (CIDREE), Biroul Internaţional pentru
Educaţie (BIE), Fundaţia Europeană pentru Formare Profesională, Centrul Nord-Sud ş. a.).
Aceste obiective vor fi realizate de:

1. Colective şi departamente de cercetare din instituţiile de învăţământ superior;
2. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei;
3. Alte instituţii de cercetare din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Cercetarea se va realiza prin:
1. Proiecte transversale
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1.1. Studiul impactului reformei la nivelul unităţii şcolare
1.2. Învăţământul de bază obligatoriu de nouă ani: oportunităţi, constrângeri, soluţii

2. Programe

2.1. Fundamente pedagogice ale reformei educaţiei din România
2.2. Reforma curriculumului pentru învăţământul primar şi gimnazial
2.3. Reforma curriculumului pentru învăţământul liceal
2.4. Reforma managementului educaţional în România
2.5. Dezvoltarea învăţământului în zonele rurale din România: politici şi strategii
2.6. Evaluarea nivelului de înţelegere a textului scris la absolvirea şcolii primare
2.7. Informatizarea învăţământului
2.8. Consiliere şi orientare; program informatizat de consiliere a carierei; evaluarea activităţii de

consiliere în carieră.

4.7 Proiectul CONSOLIDAREA STATUTULUI SOCIAL AL CADRULUI DIDACTIC – CONDIŢIE

A CREŞTERII CALITĂŢII ACTULUI EDUCAŢIONAL

În vederea creşterii atractivităţii profesiei de cadru didactic şi profesionalizării funcţiilor de
conducere, îndrumare şi control, sunt propuse următoarele măsuri – aplicabile prin modificări
corespunzătoare ale cadrului instituţional şi legal:

Alternative şi iniţiative privind consolidarea statutului social-economic al cadrelor didactice:
 organizarea la nivelul unităţilor de învăţământ de activităţi de pregătire suplimentară a elevilor

proveniţi din medii socio-economice dezavantajate şi cu ritmuri lente de învăţare, în vederea
combaterii marginalizării sociale, promovării şanselor egale şi a incluziunii sociale, asigurându-se
plata activităţii cadrelor didactice de la bugetul asigurărilor sociale;

 acordarea de consultanţă şi sprijin direct unităţilor de învăţământ pentru a deveni furnizori de
formare şi educaţie continuă, conducând la implicarea directă a cadrelor didactice în programele
de educaţie a adulţilor;

 încurajarea autorităţilor locale în dezvoltarea parteneriatului cu unităţile de învăţământ în
vederea promovării unor proiecte de restructurare socială şi economică a comunităţilor locale,
activitatea cadrelor didactice fiind remunerată din fondurile dedicate acestor proiecte.

 continuarea creşterii salariilor debutanţilor – ca o condiţie de a preîntâmpina abandonul
timpuriu al carierei didactice, respectiv de a atrage absolvenţi bine pregătiţi în cariera didactică;

 crearea unei grile de salarizare a personalului de conducere, la vârful grilei de salarizare a
cadrelor didactice, astfel încât să fie asigurată o diferenţiere corespunzătoare între directori şi
directori adjuncţi şi respectiv cadrele didactice cu gradul I;

 remunerarea – pe baza importanţei acestora şi în exteriorul grilei de salarizare – a activităţilor
suplimentare desfăşurate în cadrul unităţilor de învăţământ de cadrele didactice (coordonare
comisie metodică, consiliere pentru activităţi educative şi extraşcolare, activitatea de pregătire
suplimentară a elevilor capabili de performanţe etc.);

 introducerea evaluării profesionale şi a gradului de excelenţă, acordat în principal pe baza
performanţei la clasă.
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5 Programul EDUCAŢIE PRIN ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE

În contextul social actual, din perspectiva efectelor globalizării, Ministerul Educaţiei şi Cercetării
consideră ca dimensiune fundamentală a educaţiei în şcoală şi în afara acesteia necesitatea consolidării
unui set de valori stabile şi coerente, care să determine la toţi actorii educaţiei conduite favorabile
unui stil de viaţă sănătos – mental, emoţional, fizic şi socio-moral.

În scopul potenţării acestei dimensiuni educaţionale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării susţine
următoarele proiecte:

5.1 Proiectul EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE

Obiective:
 însuşirea şi respectarea normelor de igienă personală şi de grup;
 identificarea factorilor de risc şi prevenirea influenţei lor asupra stării de sănătate;
 dezvoltarea responsabilităţii pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a membrilor comunităţii;
 asumarea responsabilă a tuturor acţiunilor care pun în mişcare aplicarea paradigmei Toleranţă

zero drogurilor şi violenţei în şcoală;
 evaluarea critica şi prevenirea consumului de alcool şi tutun;
 formarea unui stil de viaţă echilibrat (fizic, intelectual, emoţional).

Direcţii de acţiune:
 educaţia pentru o viaţă sănătoasă;
 dezvoltarea deprinderilor de igienă şi prevenirea bolilor cauzate de lipsa normelor igienice;
 combaterea consumului de alcool, droguri, a fumatului;
 combaterea SIDA;
 educaţia pentru o alimentaţie sănătoasă.

Parteneri: Ministerul Sănătăţii şi Familiei, ONG-uri, administraţia publică locala şi
comunitatea în general, alte instituţii ale statului, organizaţii internaţionale.

Activităţile de realizare a acestui proiect se concretizează în: prezentarea de materiale audio-
vizuale, concursuri şi excursii tematice, întâlniri cu specialişti, campanii de promovare a sănătăţii şi
editare de materiale de promovare şi prezentare etc.

5.2 Proiectul EDUCAŢIA CIVICĂ

 Obiective:
 conştientizarea drepturilor omului;
 respectarea regulilor de baza, a legilor şi instituţiilor statului democratic;
 identificarea şi implicarea în rezolvarea problemelor vieţii comunitare;
 armonizarea sistemului propriu de valori cu cel promovat de societate;
 acţionarea pentru eliminarea discriminării politice, sociale, economice, religioase, rasiale şi

integrarea socială;
 asumarea de roluri şi responsabilităţi în viaţa socială.

Direcţii de acţiune:
 drepturile copiilor şi tinerilor;
 societatea democratică;
 toleranta şi ajutorul mutual;
 inserţia şi integrarea socială.
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Parteneri: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, UNICEF, Patriarhia României,
ONG-uri, Autoritatea Tutelară, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului, Consiliul
Europei – Centrul Nord-Sud, administraţiile publice locale, alte instituţii.

Acţiunile de realizare a acestor componente se materializează în seminarii, conferinţe,
simpozioane, cluburi de dezbateri, concursuri şi tabere tematice, spectacole, expoziţii. Rezultatul
aşteptat constă în dezvoltarea unui comportament tolerant ce va pune accentul pe comunicare,
înţelegere, întrajutorare şi respect, spirit pacifist – necesar societăţii prezente şi viitoare.

5.3 Proiectul EDUCAŢIA CULTURAL – ARTISTICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ

Obiective:
 promovarea culturii;
 respectarea caracterului cultural naţional şi integrarea acestuia în cadrul universal;
 familiarizarea şi aplicarea criteriilor estetice şi morale în aprecierea valorilor;
 aplicarea principiului echilibrului şi armoniei universale;
 promovarea spiritului original, creativ şi inovator, ca prim instrument al identităţii naţionale.

Direcţii de acţiune:
 accentuarea caracterul interdisciplinar şi pluridisciplinar al educaţiei;
 cunoaşterea spaţiului românesc, ca parte integrantă a celui european;
 reprezentarea şi îmbogăţirea valorilor culturale;
 conservarea identităţii naţionale în contextul procesului de globalizare;
 naţional şi universal în creaţia cultural-artistică şi ştiinţifică;
 cultura şi mass-media.

Parteneri: Ministerul Culturii şi Cultelor,  UNESCO, UNICEF, ANTTS, Consiliul
Europei – Europa în şcoală.

Activităţile prevăzute în desfăşurarea acestui proiect se concretizează în cercuri tehnico-
aplicative, artistice, ştiinţifice, concursuri şi competiţii, ateliere de lucru, expoziţii, vizite şi vizionări de
spectacole, simpozioane, conferinţe, organizări de spectacole, excursii şi tabere tematice, schimburi
culturale, editări de reviste, realizări de materiale audio-video, CD-uri.

5.4 Proiectul EDUCAŢIA ECOLOGICĂ

Obiective:
 identificarea calităţilor mediului nepoluat ca premisă a unei vieţi sănătoase;
 conştientizarea interdependenţei dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii;
 dezvoltarea unui comportament individual şi social ecologic sănătos;
 implicarea responsabilă în acţiuni de protecţie a mediului;
 aplicarea principiilor drepturilor omului în acţiunile de protecţie a mediului.

Direcţii de acţiune:
 mediul şi sănătatea;
 mediul şi societatea;
 protecţia mediului – ca protecţie a propriei vieţi.

Parteneri: Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, ONG-uri, administraţii publice locale,
organizaţii internaţionale.

Activităţile de realizare a acestui program se concretizează în prezentarea de materiale audio-
vizuale, concursuri şi excursii tematice, întâlniri cu specialişti, campanii de promovare a educaţiei
ecologice şi editare de materiale de promovare şi prezentare.
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5.5 Proiectul EDUCAŢIA PRIN SPORT

Obiective propuse:
 promovarea sportului ca model de toleranţă şi fair-play pentru societate, ca stil de viaţă, ca un

concept moral;
 eliminarea manifestărilor de violenţă şi rasism;
 conştientizarea factorilor de risc în dopaj;
 atragerea copiilor şi tinerilor provenind din diverse categorii sociale cu grad mare de risc şi

reintegrarea lor socială;
 formarea de mentalităţi favorabile şi atitudini pozitive şi active.

Direcţii de acţiune:
 sportul şi educaţia;
 sportul şi sănătatea;
 sportul şi democraţia;
 spiritul sportiv – naţionalitate şi universalitate.

Parteneri: Ministerul Tineretului şi Sportului, Federaţii Sportive, Federaţia Internaţionala
a Sportului Şcolar, ONG-uri,  administraţii publice locale.

Acţiunile prin care se concretizează acest program  sunt reprezentate prin  concursuri şi tabere
pe profiluri sportive, întâlniri cu personalităţi din lumea sportului, jocuri şi spectacole tematice.

5.6 Proiectul EDUCAŢIA RUTIERĂ

Obiective:
 înţelegerea şi asimilarea normelor de legislaţie rutieră;
 respectarea regulilor de circulaţie;
 asumarea de roluri în acţiuni de educaţie rutieră;
 dezvoltarea unui comportament responsabil ca participant la traficul rutier;
 înţelegerea complexităţii şi funcţiilor străzii, ca spaţiu social.

Direcţii de acţiune:
 legislaţia rutiera;
 comportamentul rutier;
 strada ca spaţiu social.

Parteneri: Ministerul de Interne.

Proiectul se va concretiza prin  concursuri tematice şi tabere tematice, întâlniri cu invitaţi din
poliţia rutieră, cercuri de educaţie rutieră, realizarea unor chestionare, jocuri şi spectacole tematice,
precum şi organizarea patrulelor şcolare de circulaţie.

Este în mod deosebit vizată reducerea accidentelor rutiere ale căror victime sunt copiii,
conştientizarea necesităţii unei educaţii rutiere sănătoase, toleranţei pieton-şofer, respectării drepturilor
fiecărui partener în trafic. O componentă importantă a proiectului se referă la activităţile de recuperare
şi reintegrare a copiilor şi tinerilor care au suferit sau au provocat un accident de circulaţie.
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6 Programul MONITORIZAREA ÎNVĂŢĂRII PERMANENTE CA DIMENSIUNE MAJORĂ

A POLITICII EDUCAŢIONALE. ASIGURAREA COMPLEMENTARITĂŢII EDUCAŢIEI

FORMALE, NONFORMALE ŞI INFORMALE

Memorandumul asupra învăţării permanente, lansat de Comisia Europeană în 2000 şi supus unei
largi dezbateri a specialiştilor din România în cursul anului 2001, formulează ca prim mesaj-cheie
asigurarea de noi competenţe de bază pentru toţi. Obiectivul de bază al acestui mesaj vizează
garantarea accesului universal şi continuu la învăţare pentru a se forma şi reînnoi competenţele
necesare pentru o participare susţinută la dezvoltarea societăţii cunoaşterii.

În acelaşi timp, atât documentele Uniunii Europene, cât şi Programul de Guvernare arată că o
investiţie eficientă în dezvoltarea resurselor umane nu se poate realiza în absenţa unor politici şi acţiuni
coerente de consolidare a structurilor sociale, a gradului de participare publică a cetăţenilor, precum şi a
dezvoltării durabile a comunităţilor sociale.

În condiţiile intensificării preocupărilor pentru învăţarea permanentă, în special sub imperativul
apropierii învăţării de domiciliu, precum şi a recunoaşterii experienţei de formare profesională
individuală, în afara sistemelor formale, este nevoie de adoptarea unor măsuri de recunoaştere prin şi în
afara sistemelor de acreditare a competenţelor dobândite de indivizi pe durata întregii vieţi.

Educaţia permanentă se realizează, între altele,  prin:
 diversificarea şi extinderea ofertei de educaţie permanentă prin unitatea de învăţământ;
 creşterea numărului adulţilor cuprinşi în programe de educaţie continuă prin şcoală;
 dezvoltarea unor forme alternative de organizare a educaţiei de bază pentru populaţia care a

abandonat sau nu a frecventat şcoala;
 crearea unor mecanisme de validare a competenţelor dobândite în contexte de învăţare

nonformală sau informală;
 complementaritatea învăţării formale, nonformale şi informale, având în vedere că învăţarea

poate fi realizată efectiv şi în afara instituţiei şcolare, prin stăpânirea unor conţinuturi şi
instrumente eficace de formare şi autoformare.
Printre priorităţile în domeniul educaţiei permanente se află:

 proiectarea curriculară în domeniul educaţiei permanente pe baza unor structuri flexibile, care să
permită adaptarea atât la nevoile participanţilor, cât şi la procesul de învăţare specific adulţilor;

 dezvoltarea unor programe prin şcolile din învăţământul profesional şi tehnic, care să ofere
cursuri, pentru desfăşurarea cărora  şcoala şi agentul economic beneficiar cad de acord asupra
conţinutului pregătirii şi asupra nivelului de calificare;

 asigurarea accesului  adulţilor la informaţii şi utilizarea activă a tehnologiilor comunicaţionale;
 dezvoltarea unor metodologii de certificare a educaţiei nonformale pe baza competenţei

ocupaţionale, precum şi cuprinderea în stagii de formare a personalului didactic, pentru
dobândirea statutului de evaluator al competenţelor ocupaţionale de formator în cadrul
programelor de formare şi educaţie continuă a adulţilor;

 programe de analiză pentru a determina gradul de recunoaştere a experienţei de muncă în raport
cu standardele ocupaţionale şi cerinţele de calificare ale sistemului profesional şi tehnic modern;

 proiectarea pregătirii profesionale în sistemul creditelor transferabile şi consolidarea capacităţii
instituţionale a şcolilor pentru furnizarea programelor pentru adulţi;

 elaborarea unor modele parteneriale în vederea  cuprinderii adulţilor în programe educaţionale
prin şcoli.
Astfel, vor fi create noi posibilităţi de acces la învăţarea de calitate, de-a lungul întregii vieţi,

pentru toate persoanele, în funcţie de nevoile, de evoluţiile individuale şi de cerinţele sociale.
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6.1 Proiectul ÎNVĂŢAREA PERMANENTĂ. EDUCAŢIA ADULŢILOR

În consens cu Cartea albă asupra educaţiei şi formării elaborată de UE, programul guvernamental
situează pe un loc important realizarea societăţii cunoaşterii, care valorifică eficient resursele
umane prin: educaţie permanentă; creşterea rolului expertizei în luarea deciziilor; accesul generalizat la
orice formă de cunoaştere; extinderea mijloacelor de comunicare; creşterea motivaţiei individuale
pentru învăţare şi emancipare personală; participare civică şi responsabilitate socială. Acest tip de
societate a cunoaşterii presupune noi demersuri de politică educaţională, care vor iniţia şi dezvolta:

 accesul larg la servicii de educaţie şi formare;
 educaţie permanentă (pe toata durata vieţii);
 extinderea funcţiei educative a societăţii la un ansamblu de instituţii formative (şcoala şi

universitatea, dar şi mass-media, familia, comunităţile, biserica, instituţiile, societăţile comerciale,
ONG-urile);

 creşterea cuprinderii absolvenţilor învăţământului obligatoriu în învăţământul secundar superior;
 educaţie la cerere, în funcţie de interese şi aptitudini.

Programele de educaţie permanentă asigură :
 completarea educaţiei de bază, prin educaţie recurentă sau compensatorie, realizată prin forme

de învăţare la distanţă sau cursuri cu frecvenţă redusă;
 educaţie civică, pentru dobândirea capacităţilor de cunoaştere şi a atitudinilor necesare

exercitării drepturilor cetăţeneşti şi asumării responsabilităţilor sociale ale fiecărui cetăţean ;
 educarea, cultivarea aptitudinilor şi a intereselor individuale ale cetăţeanului pentru îndeplinirea

unui rol social activ în cadrul comunităţii;
 formarea profesională continuă în vederea obţinerii unei noi calificări, a perfecţionării sau a

specializării în calificarea deja dobândită.
Priorităţile din acest domeniu vor fi:

 elaborarea programelor de educaţie a adulţilor la nivelul instituţiilor de învăţământ şi a acelor
furnizori de formare autorizaţi după criterii şi nevoi social - economice identificate la nivel
naţional şi local;

 diversificarea şi extinderea ofertei de educaţie permanentă;
 dezvoltarea unor parteneriate instituţionale între unităţile de învăţământ organizatoare de

programe de formare şi educaţie continuă şi unităţile din învăţământul preşcolar sau
Cluburi/Palate ale Copiilor, astfel încât adulţii, mai ales femeile participante la cursuri să poată
beneficia de serviciile de supraveghere a copiilor;

 implementarea sistemului creditelor profesionale transferabile în formarea profesională
(programe specifice la nivelul învăţământului universitar).
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7 Programul REFORMA SISTEMELOR DE CONDUCERE ŞI ADMINISTRARE

INSTITUŢIONALĂ A SISTEMULUI NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA NIVEL

PREUNIVERSITAR

Reforma sistemică a învăţământului preuniversitar presupune implicarea actorilor multipli,
mobilizarea resurselor umane şi financiare, realizarea unor standarde performante în învăţare. Natura
socială a învăţării face ca orice context al acesteia să devină o comunitate a învăţării. Aceasta presupune noi
roluri ale actorilor sociali implicaţi, ale instituţiilor multiple, ceea ce determină crearea unor alianţe şi
parteneriate strategice în educaţie.

Dinamizarea şi consolidarea rolului consiliilor de administraţie al unităţilor de învăţământ şi
inspectoratelor şcolare, a Consiliului Consultativ, a Comitetului Local de Dezvoltare a
Parteneriatului Social în Formarea Profesională – structuri manageriale consultative ale
inspectoratului şcolar, vor asigura realizarea calităţii procesului educaţional, adecvarea acestuia la nevoile
individuale şi ale comunităţii.

Participarea activă a reprezentanţilor educaţiei în Consorţiile Regionale reprezintă premisa
dezvoltării regionale, a atenuării disparităţilor sociale.

La nivel naţional, coordonarea strategică este asigurată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
deciziile bazându-se pe recomandările partenerilor sociali, membri ai Consiliului Naţional pentru
Reforma Învăţământului, ai Consiliului Naţional pentru Formare şi Educaţie Continuă, şi ai
Comisiei de Dialog Social.

Reforma în acest domeniu îşi propune atingerea următoarelor obiective:
 antrenarea, prin forme de colaborare eficiente, în activitatea de conducere, administrare şi

finanţare a învăţământului a tuturor partenerilor sociali interesaţi în educaţia şi formarea
profesională a copiilor şi tinerilor: părinţi, comunitate locală, agenţi economici, patronate şi
sindicate, organizaţii ale societăţii civile etc.;

 stabilirea cu claritate a rolului diferiţilor parteneri sociali în proiectarea şi asigurarea controlului
şi calităţii procesului instructiv educativ pe de o parte şi administrarea corectă şi gestionarea
fondurilor băneşti destinate învăţământului, pe de alta parte;

 multiplicarea surselor de finanţare a unităţilor şcolare şi folosirea lor eficientă în conformitate cu
nevoile curente şi de perspectivă ale procesului de învăţământ;

 descentralizarea progresivă a deciziilor şi responsabilităţilor cu privire la previzionarea,
formarea, repartizarea şi folosirea surselor de finanţare, a bazei materiale a unităţilor de
învăţământ;

 asigurarea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi instituţiile subordonate, în condiţiile
descentralizării progresive a deciziilor, a calităţii procesului educaţional şi a dezvoltării
instituţionale a unităţilor de învăţământ;

 antrenarea consiliilor locale şi judeţene, prin organisme specializate, alături de conducerile
unităţilor de învăţământ şi inspectoratele şcolare în procesul de monitorizare a activităţii
instructiv educative precum şi în activitatea de selecţie, evaluare şi promovare a personalului din
învăţământ.
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8  Programul ASIGURAREA BAZEI MATERIALE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

PREUNIVERSITAR

Cele trei caracteristici fundamentale ale sistemului educaţional – calitate, echitate şi eficienţă
– aflate în centrul politicilor educaţionale ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, sunt corelate în mod
direct cu starea materială a unităţilor de învăţământ – atât la nivelul infrastructurii cât şi la nivelul
dotărilor.

Prin proiecte specifice, în cadrul general al descentralizării financiare şi administrative, Ministerul
Educaţiei şi Cercetării va urmări asigurarea şi modernizarea bazei materiale a învăţământului
preuniversitar – în condiţii de standardizare la nivel naţional.

8.1 Proiectul ASIGURAREA CU MIJLOACE DIDACTICE ŞI MOBILIER ŞCOLAR A

UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Direcţii de acţiune:
 analiza, diagnoza gradului de dotare cu mijloace didactice şi mobilier şcolar şi determinarea

necesarului de dotare al unităţilor de învăţământ;
 elaborarea proiectelor de dotare minimală cu mijloace didactice a unităţilor şcolare, pe nivele de

învăţământ şi pe arii curriculare şi elaborarea normativelor de dotare minimală;
 asimilarea (proiectarea, omologarea şi avizarea) mijloacelor didactice şi modernizarea celor

existente în concordanţă cu cerinţele curriculumului şi asigurarea asistenţei de specialitate în
toate fazele de asimilare a mijloacelor didactice.

 elaborarea Catalogului de mijloace didactice aprobate şi difuzarea acestuia în şcoli; organizarea de
expoziţii, concursuri, prezentări, seminarii etc. de mijloace didactice.

8.2 Proiectul BIBLIOTECI ŞCOLARE

Direcţii de acţiune:
 crearea de biblioteci şcolare în toate unităţile de învăţământ;
 cuprinderea în planurile de dezvoltare ale unităţilor de învăţământ a unui program privind

achiziţia de cărţi şi publicaţii, inclusiv pe baza realizării de venituri proprii prin bibliotecile
şcolare – prin accesul la bibliotecă a persoanelor din afara şcolii;

 dotarea bibliotecilor şcolare cu echipamente pentru inventarierea electronică bazată pe cod de
bare;

 dotarea bibliotecilor şcolare din unităţile de învăţământ cu tehnică de calcul şi comunicaţii şi
conectarea acestora la Internet.

8.3 Proiectul REABILITAREA ŞCOLILOR

Direcţii de acţiune:
 finalizarea obiectivelor iniţiale ale proiectului Reabilitare Şcoli (consolidarea şi readucerea în

parametri funcţionali sau construcţia nouă a 850 de şcoli);
 reabilitare, consolidare sau construcţie nouă pentru încă 400 de şcoli – suplimentar faţă de

angajamentul iniţial din cadrul proiectului Reabilitare Şcoli;
 implementarea proiectului de relansare a învăţământului rural – cuprinzând consolidarea sau

construcţia nouă a aproximativ 500 de şcoli;
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 pregătirea unui nou proiect de reabilitare şcoli – având ca obiective consolidarea sau construcţia
nouă de şcoli şi licee, precum şi clădiri destinate utilizării de către elevi în regim extraşcolar
(tabere şcolare, cluburi ale elevilor etc.).

8.4 Proiectul INVESTIŢII ŞCOLARE

Direcţii de acţiune:
 finalizarea unor obiective de investiţii şi lucrări de consolidare din învăţământul preuniversitar –

prin finanţare de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu autorităţile publice
locale;

 realizarea de noi obiective de investiţii din domeniul învăţământului preuniversitar (sedii pentru
inspectoratele şcolare şi Case ale Corpului Didactic, cluburi şcolare sportive, cluburi ale
elevilor);

 asigurarea suportului necesar în scopul implementării – începând cu anul 2003 – a proiectului
cofinanţat de Banca Mondială şi Guvernul României privind reducerea riscurilor în caz de
calamităţi naturale pregătirea populaţiei pentru situaţii de necesitate. În cadrul uneia dintre
componentele acestui proiect se va realiza consolidarea clădirilor unităţilor de învăţământ aflate
în risc în caz de cutremur;

 implementarea programului naţional privind construcţia a 400 de săli de sport (în colaborare cu
MLPTL).

8.5 Proiectul PATRIMONIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR

Direcţii de acţiune:
 evaluarea bazei materiale pentru întregul patrimoniu al învăţământului preuniversitar de stat;
 inventarierea bunurilor care aparţin domeniului public al statului;
 inventarierea imobilelor preluate de către stat în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989,

folosite de către instituţiile de învăţământ de stat, şi care se solicită a fi retrocedate foştilor
proprietari;

 inventarierea tuturor imobilelor folosite de către instituţiile de învăţământ de stat, absolut
necesare pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ, şi care nu pot fi retrocedate în
natură foştilor proprietari; analizarea solicitărilor şi propuneri de soluţionare;

 asigurarea asistenţei de specialitate în vederea întocmirii actelor de intabulare, intabularea
imobilelor aparţinând învăţământului de stat şi clarificarea situaţiei juridice a acestora.
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9 Programul ARMONIZAREA CADRULUI LEGISLATIV

Angajamentele înscrise în Programul de Guvernare presupun, pentru Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, un continuu efort de concepţie şi iniţiere de noi acte normative, însoţite de metodologii de
aplicare.

Perfecţionarea cadrului legislativ va fi focalizată pe:
 elaborarea proiectului Legii învăţământului preuniversitar;
 modificarea şi completarea unor prevederi ale Legii Nr. 128/1997 privind Statutul personalului

didactic;
 reactualizarea metodologiilor şi regulamentelor care pun în aplicare prevederile legale din sistem;
 iniţierea unor propuneri legislative de completare şi corectare a unor prevederi din Legea

finanţelor publice şi Legea finanţelor publice locale în concordanţă cu noul sistem de finanţare şi
administrare a unităţilor de învăţământ.
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10 Programul INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

Dobândirea de către România a statutului de membru al Uniunii Europene, într-un orizont
de timp cât mai apropiat, constituie o prioritate absolută a politicii româneşti. În acest context,
procesul de integrare în Uniunea Europeană a fost asumat  ca prioritate strategică a Programului de
Guvernare pentru anii 2001 – 2004.

10.1 Proiectul PARTICIPAREA LA PROGRAMELE COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI

ŞI FORMĂRII PROFESIONALE SOCRATES II ŞI LEONARDO DA VINCI II

Consiliul European de la Lisabona a definit ca principale instrumente pentru dezvoltarea
mobilităţii europene a studenţilor, cadrelor didactice şi a cercetătorilor participarea la programele
europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale, Socrates II şi Leonardo da Vinci II.

Din 1997, România a participat activ la prima fază a programelor comunitare în domeniul
educaţiei şi formării profesionale şi a creat structurile instituţionale capabile să gestioneze aceste
programe. Participarea la programele europene Socrates şi Leonardo da Vinci este o condiţie esenţială în
procesul de integrare europeană, dovedind capacitatea instituţională a României de a asuma şi derula
programe comunitare.

În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului de Asociere România – Comunităţile Europene Nr.
3/2000, România participă cu drepturi depline la faza a doua a programelor europene în domeniul
educaţiei şi formării profesionale, Socrates II şi Leonardo da Vinci II.

Măsurile avute în vedere de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru creşterea eficienţei
participării României la programele comunitare sunt următoarele:

 creşterea capacităţii instituţionale a Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a agenţiilor de
implementare pentru a răspunde eficient noilor responsabilităţi determinate de implementarea
programelor comunitare, respectiv: procesul de descentralizare a deciziilor, creşterea ponderii
activităţilor de monitorizare şi control, valorificarea rezultatelor proiectelor;

 creşterea ratei de participare a instituţiilor educaţionale din zonele rurale sau zonele
dezavantajate la programele comunitare;

 dezvoltarea parteneriatelor transnaţionale europene;
 dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie;
 certificarea competenţelor dobândite şi a competenţelor dezvoltate prin mobilitate europeană;
 promovarea transparenţei şi recunoaşterii calificărilor profesionale.

10.2 Proiectul FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

PREUNIVERSITAR ÎN CADRUL PROGRAMULUI CONSILIULUI EUROPEI

Programul de formare continuă a profesorilor din învăţământul preuniversitar a fost iniţiat de
Consiliul Europei în 1969. Programul oferă posibilitatea cadrelor didactice şi specialiştilor din
învăţământul preuniversitar să participe la cursuri de perfecţionare, organizate de cele 47 de ţări
membre ale Consiliului pentru Cooperare Culturală, organism al Consiliului Europei.

Obiectivele acestui program au în vedere:
 sprijinirea personalului didactic în lărgirea orizontului cultural, îmbogăţirea experienţei

profesionale şi diseminarea cunoştinţelor;
 sprijinirea participanţilor în realizarea schimbului de idei, informaţii, material didactic.
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10.3 Proiectul COLABORAREA BI ŞI MULTILATERALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a încheiat o serie de acorduri internaţionale de cooperare cu
diferite state ale lumii prin care se promovează schimburile de bune practici, armonizarea cadrelor
legislative, coordonarea politicilor şi a strategiilor educaţionale, în domeniul elaborării curriculumului, al
dezvoltării instituţionale, al evaluării, al formării cadrelor didactice. Schimburile directe de cadre
didactice, specialişti, cercetători şi elevi sunt elemente de bază ale dezvoltării multiculturalităţii şi
dialogului cultural.

10.4 Proiectul COLABORAREA ÎN CADRUL PACTULUI DE STABILITATE PENTRU SUD-
ESTUL EUROPEI

În cadrul Pactului de Stabilitate, România participă, prin reprezentanţi, în grupurile de lucru:
Educaţia pentru cetăţenie democratică şi managementul diversităţii, Istorie şi predarea istoriei,
Învăţământ vocaţional şi formare profesională şi Învăţământ general şi îmbunătăţirea
sistemului educaţional.

În perioada următoare se va acorda atenţie sporită participării unităţilor şi instituţiilor de
învăţământ ca membri în reţelele de cooperare şi proiectele în domeniul educaţiei ale Pactului de
Stabilitate. Se va urmări înscrierea unor cadre didactice cu performanţe profesionale ca experţi pentru
programele şi proiectele Pactului de Stabilitate.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării va dinamiza şi stimula utilizarea de către unităţi şcolare şi instituţii de
învăţământ a bazei de date oferite de pagina Internet dedicată educaţiei în cadrul Pactului de
Stabilitate, pentru intensificarea participării la proiecte de colaborare prin educaţie în Sud-Estul
Europei şi valorificarea rezultatelor proiectelor realizate.  În acelaşi timp, vor fi identificate noi arii de
interes în care cooperarea regională să furnizeze valoare adăugată bazată pe complementaritatea dintre
reformele naţionale şi dimensiunea regională, astfel încât prin educaţie să se asigure consolidarea păcii şi
stabilităţii în această regiune europeană.






