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EDUCAȚIE pentru VIITOR 

 

 Centrarea sistemului educațional pe nevoile elevului și studentului.  

 Eficientizarea formarii cadrelor didactice. 

 Descentralizarea și depolitizarea reală a sistemului de învățământ prin 

mutarea centrului de decizie de la nivelul politic (minister și primărie) la 

nivelul consiliului de administrație din școli (compus din reprezentanți 

ai cadrelor didactice, părinților și elevilor). 

 Simplificarea programei școlare. 

 Reducerea birocrației care împiedică diversificarea formelor de 

organizare a învățământului public și privat. 

 Armonizarea sistemului de educație cu piața muncii și nevoile acesteia. 
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VIZIUNE 

 

Educația în România are o nevoie acută 

de schimbare. Sistemul românesc de învățământ 

rămâne înghețat în propriile rutine, insensibil 

parcă, la schimbarea societății în general și a 

pieței muncii în special. Acesta și-a arătat în mod 

sistematic, ineficiența și lipsa de consistență și 

relevanță, cu prilejul diverselor testări 

internaționale1, care au plasat România în rândul 

țărilor mari producătoare de analfabetism 

funcțional la nivelul învățământului secundar 

(”unul din cinci elevi în vârstă de 15 ani nu poate 

efectua sarcini simple în domeniul cititului, 

matematicii și științei, în timp ce prea mulți copii 

rămân expuși riscului de sărăcie educațională”2), 

dar și prin rata îngrijorătoare a părăsirii timpurii 

a școlii (16,4% în 20183).  

De asemenea, învățământul terțiar public este 

lent, rigid structurat, nealiniat la piața forței de 

muncă și la fel de amenințat de abandon de către 

studenți, fapt care ne plasează pe ultimul loc în 

Europa în ceea ce privește absolvenții de 

învățământ superior4.  

România pare să nu fie real preocupată nici de 

faptul că 50% dintre activitățile realizate de 

persoanele angajate în muncă astăzi pot fi astăzi 

                                                 
1

 https://www.oecd.org/pisa/data/  
2

https://www.oecd.org/pisa/data/ 
3

https://ec.europa.eu/romania/news/20190926monitorul_educatiei_formarii_2019_r

o 

automatizate sau de faptul că aproximativ 10% 

dintre ocupații, așa cum le știm noi acum, vor 

dispărea într-o perioadă de 10 ani5. 

Nu în ultimul rând, cu peste 3 milioane de 

români tineri plecați din țară și cu sporul negativ 

de țară, populația școlară în România este într-

un declin dramatic, ceea ce pune sub semnul 

întrebării sustenabilitatea sistemului de pensii de 

stat. 

În această notă sumbră, speranța pe termen 

mediu și lung a României la un nivel decent de 

bunăstare, atârnă de capacitatea noastră de a 

identifica și fructifica potențialul fiecărui copil și 

tânăr în parte, de a prețui această resursă și de a 

ajusta sistemul de educație astfel încât acesta să 

răspundă cât mai mult nevoilor beneficiarilor 

săi. Vom fi în epicentrul unei schimbări de 

paradigmă în care școala însoțește individul 

(copil, tânăr sau adult) în demersul valorizării 

potențialului acestuia.  

Sistemul de educație, în orice stat, trebuie să fie 

un organism viu, într-o continuă căutare și 

adaptare. Eficiența și capacitatea de auto-reglare 

a sistemului de educație este dată de calitatea 

4https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-

library-docs/et-monitor-report-2018-romania-2_en.pdf  
5https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-

growth/technology-jobs-and-the-future-of-work  

https://www.oecd.org/pisa/data/
https://www.oecd.org/pisa/data/
https://ec.europa.eu/romania/news/20190926monitorul_educatiei_formarii_2019_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20190926monitorul_educatiei_formarii_2019_ro
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-romania-2_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-romania-2_en.pdf
https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/technology-jobs-and-the-future-of-work
https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/technology-jobs-and-the-future-of-work


 

3 

cadrelor didactice, de o formare inteligentă 

inițială și continuă a acestora. 

Dar tocmai actorii principali ai educației, copiii, 

profesorii, părinții, comunitățile, sunt cei mai 

departe de decizia care le afectează viața și 

viitorul. Schimbarea sistemului de decizie în 

educație este, mai mult decât oricând, o 

necesitate în reafirmarea sistemului de 

învățământ în România.  

Flexibilizarea sistemului va permite școlilor 

integrarea mai concretă cu viața comunității din 

care fac parte acestea. Motivația pentru școală a 

cunoscut în România un declin dramatic: doar 

2% dintre copiii români sunt puternic motivați 

de ce se întâmplă la școală. Dincolo de aceste 

două procente începe indiferența. Vizăm 

adaptarea unor programe de educație la nevoile 

elevilor, încă din învățământul secundar inferior 

(clasele V – X) cu rolul de a prezenta copiilor 

opțiunile de carieră din comunitatea lor și nu 

numai. Acestea pot fi, inclusiv, programe de 

dezvoltare de competențe antreprenoriale și 

financiare. Aceste instrumente au făcut parte 

dintr-o soluție eficientă testată în Portugalia, 

care a avut cea mai spectaculoasă scădere a 

procentului de eșec școlar și părăsire timpurie a 

școlii din Europa, de 24,6% în 10 ani6. 

                                                 
6 RMA and other non formal learning methods for student 

motivation, Early School Leaving – Statistics, Policies and Good 
Practices in Collaborative Learning ,WP2-1 Country specific 

Acordarea unor atribuții sporite la nivelul 

fiecărei școli îi va permite acesteia, prin cadrele 

sale didactice, să adapteze metodele de învățare, 

nu doar curriculumul, la nevoile copilului. 

Rolul cel mai important al unui cadru didactic 

este acela de a sprijini elevul în dezvoltarea 

abilităților cognitive, în general, și a 

raționamentului – inductiv sau deductiv – în 

special. Elevii trebuie încurajați să pună întrebări 

și poziționați în situații în care să caute și să 

găsească soluții la probleme din ce în ce mai 

complexe. Astfel, ei învață nu doar conținuturi, 

ci învață și cum să proceseze date și cum să 

ajungă la concluzii corecte pe diverse căi. 

Procesul de educație trebuie să își schimbe 

caracterul, de la informativ la formativ. Numai 

așa vom transforma anii de școală în ani de 

învățare. 

De aceea, este important ca școlile să-și poată 

adapta cât mai bine procedurile/metodologiile 

astfel încât să ofere cea mai bună experiență de 

învățare pentru copii, atât  prin prisma 

eficacității metodei (dacă elevul a învățat sau nu) 

cât și prin prisma satisfacției copilului în 

procesul de învățare.  

Pentru a obține resurse umane de calitate în 

învățământul preuniversitar avem, în primul 

report mapping data across all 7 partner countries, 
Coordinator of WP2: University of Murcia (Spain), Project no 
562261-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD, Pag. 27 
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rând, nevoie de calitate în învățământul 

universitar. 

Înainte însă de a creiona orice scenariu de 

dezvoltare a învățământului universitar, avem 

nevoie să ne imaginăm cel puțin următorii 20 de 

ani. Viața noastră și implicit munca, vor suferi 

modificări majore. Chiar și acum, vedem că 

tehnologizarea nu a atras după ea neapărat 

excluderea oamenilor de pe piața muncii ci, 

dimpotrivă, apariția unor ocupații noi. 

Paradoxal, uitându-ne spre țările puternic 

tehnologizate, în plină eră a roboților, constatăm 

că introducerea de noi tehnologii conviețuiește 

armonios cu crearea de noi locuri de muncă și 

implicit, cu diminuarea șomajului. Pentru 

aceasta însă, universitățile trebuie să fie niște 

organizații flexibile și capabile de adaptare 

rapidă care să poată să furnizeze personal 

calificat în calificări din viitor și nu din trecut. 

Cercetările internaționale ne trag un semnal de 

alarmă că nu trebuie să ne sperie diminuarea 

numărului de locuri de muncă, ci lipsa de 

personal calificat pentru anumite ocupații.  

În prezent, mediul universitar românesc pare mai 

degrabă preocupat de cantitate și mai puțin de 

calitate. Stabilirea prealabilă și finanțarea 

„locurilor” de la bugetul de stat în universități de 

stat, fără o analiză a relevanței acestora pe piața 

muncii, a subminat sistematic calitatea 

învățământului universitar și a produs o risipă a 

fondurilor publice. Confortul existenței 

prealabile a finanțării unui anumit număr de 

locuri în universități a dus la acceptarea pe aceste 

locuri, a unor studenți slab pregătiți, doar din 

dorința conservării numărului de catedre. 

”Gratuitatea” a atras după sine și dezinteresul 

din partea unui mare număr de cadre didactice 

universitare a abordării unor specializări noi și a 

unor teme noi de cercetare, de vreme ce cele 

vechi își găseau încă finanțare. Ca urmare, 

suntem martori la aruncarea pe piața muncii, de 

multe ori, a unor persoane cu competențe 

nerelevante, incapabile să se adapteze la o piață 

dinamică și pretențioasă.  

Mai mult decât atât, schimbările tehnologice din 

ce în ce mai rapide vor atrage după sine nevoia 

de a căpăta permanent noi competențe, pe toată 

durata vieții. Cea mai constructivă discuție nu 

este dacă va exista sau nu vreo schimbare majoră 

ci, ce trebuie să facem noi ca să obținem cele mai 

bune rezultate în termeni de adaptare la piața 

muncii. 

Schimbările tehnologice rapide obligă oamenii 

să opereze mașini, ele însele într-o continuă 

dezvoltare, ceea ce înseamnă că oamenii trebuie 

să învețe repede să le folosească. Educația în 

general și educația universitară, în special, 

trebuie să se regândească pe principiile învățării 

pe tot parcursul vieții, prin programe flexibile și 

adaptate, capabile să acopere distanțe 

geografice, diferențe de vârstă și pregătire. 

Învățământul universitar trebuie să își găsească 

forma în care să rămână adaptat, atractiv și 

accesibil pentru oricine, pe toată perioada vieții 
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active. Competențele și nu diplomele vor fi cele 

care vor conta pe piața muncii din viitor. 

Calitatea pregătirii absolvenților, atât din punct 

de vedere teoretic, cât și din punct de vedere 

practic, rămâne la decizia și în responsabilitatea 

exclusivă a universităților care îi formează. 

Atractivitatea metodelor folosite de către cadrele 

didactice universitare în organizarea cursurilor 

(ex. Hackathon, lucru pe proiecte, platforme on-

line etc.) sau în construirea relației cu studenții 

(ex. programe de mentorat, internship-uri) și 

demonstrarea relevanței calificării (monitorizare 

absolvenți/ tracer study), vor fi decisive în 

întărirea funcției de marketing a universităților. 

Aceste metode rămân însă exclusiv la latitudinea 

universităților, gradul de relevanță și 

atractivitate pentru studenți fiind singura pârghie 

de control și ajustare.  

Atragerea unor cadre didactice din universități 

cu renume sau specializate în domenii atractive, 

este de asemenea, parte din strategia de 

redefinire a fiecărei universități în parte.   

Firește că principala critică va fi faptul că și așa 

România are numărul cel mai scăzut de 

absolvenți de învățământ superior din Europa 

(24,6% față de ținta medie europeană de 40,7% 

pentru anul 20207), dar fără asigurarea unui nivel 

ridicat de libertate și de competiție reală și fără 

eliminarea elementelor care mențin 

universitățile în această stare de irelevanță și 

calitate scăzută, nu vom putea progresa. 

Progresul tehnologic joacă un rol important în 

impulsionarea competitivității economiei. 

Utilizarea defectuoasă a fondurilor alocate 

sistemului de CDI (cercetare - dezvoltare - 

inovare) contribuie la menținerea României în 

poziția de cel mai modest inovator al Uniunii 

Europene, din 2008 până în prezent 8 . USR 

propune un mecanism de redresare a CDI în 

România prin atragerea cercetătorilor din 

Diaspora înapoi acasă, asigurarea condițiilor 

pentru cercetarea de excelență și atragerea unor 

cercetători de top (brainregain/ brainretain/ 

braingain). 

  

                                                 
7https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-

library-docs/et-monitor-report-2019-romania_en.pdf 

8https://ec.europa.eu/romania/news/20180622_tablou_de_bord_ino

vare_romania_pe_ultimul_loc_ro 
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I. Învățământul preuniversitar - Educație de calitate, echitabilă și 

accesibilă, pe tot parcursul vieții 
 

 

I.1 Acces la formare inițială și continuă de 

calitate pentru cadrele didactice din 

învățământul preuniversitar  

 

I.1.1 Formarea inițială în cariera didactică 

la nivel universitar, integrată în sistemul 

Bologna 

 

Pregătirea inițială a cadrelor didactice 

este elementul central al reformării sistemului de 

învățământ de stat din România. Ruptura din ce 

în ce mai mare între școală și piața muncii își are 

rădăcinile în pregătirea inadecvată a cadrelor 

didactice care activează acum în învățământul 

preuniversitar. 

Fiecare etapă „de viață în dezvoltarea 

copilului și tânărului este importantă și necesită 

o pregătire temeinică a cadrelor didactice, în 

primul rând în practică pedagogică și psihologie. 

Din această perspectivă, este necesară 

dezvoltarea și transformarea liceelor și a 

modulelor pedagogice din universități, astfel 

încât cadrele didactice să fie absolvente de studii 

superioare de licență și / sau master în sistemul 

Bologna, indiferent de ocupația didactică aleasă 

(educator-puericultor, educator, învățător, 

profesor). 

În acest sens, USR propune, în primul 

rând, evaluarea tuturor departamentelor pentru 

pregătirea personalului didactic (DPPD) din 

universități.  În urma evaluării se vor selecta, în 

baza unor criterii de calitate și de poziționare 

geografică, cele mai bune 10 departamente 

pentru pregătirea personalului didactic care, 

ulterior, vor deveni Centre Naționale pentru 

Pregătirea Cadrelor Didactice (CNPCD). 

Acestea vor fi finanțate de la bugetul de stat în 

vederea formării noilor generații de profesioniști 

în ocupații din învățământ și vor derula 

programe universitare de 3 ani în sistemul 

Bologna pentru educator-puericultor, educator, 

învățător, profesor și masterate didactice de trei 

semestre pentru profesori aflați deja la catedră și 

pentru manageri școlari. În afara cursurilor de 

bază urmate de către studenți în CNPCD și în 

vederea specializării, studenții pot alege pachete 

de cursuri din cadrul altor facultăți din oricare 

altă universitate. În cazul în care, universitatea 

aleasă pentru specializare nu este aceeași cu 

universitatea unde studentul urmează FPCD, se 

va elibera diplomă de licență comună între cele 

două universități.    

Sub presiunea continuă și din ce în ce 

mai rapidă a tehnologiei, pregătirea cadrelor 

didactice devine din ce în ce mai complexă.  
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În zilele noastre, competențele 

”umane” 9  au devenit mai valoroase decât 

competențele profesionale pentru un singur 

motiv: schimbarea tehnologică se produce 

extrem de repede.  ”Creativitatea, originalitatea 

și inițiativa, gândirea critică, persuasiunea și 

negocierea se vor păstra sau își vor mări valoarea 

lor, la fel și atenția la detalii, rezistența, 

flexibilitatea și rezolvarea complexă a 

problemelor.”10 

Ca urmare, elevii au nevoie să învețe în 

primul rând, să se adapteze la circumstanțele în 

permanentă schimbare, să interpreteze noile 

tendințe, să gândească sistematic și proactiv. 

Însă construcția acestor competențe nu poate fi 

făcută decât cu dascăli care sunt deschiși la 

învățare permanentă, care sunt sensibili la ideile 

noi, care au ei înșiși o gândire proactivă. Fără un 

efort sistematic din partea statului în construcția 

unui corp de cadre didactice flexibil, conștient și 

angajat în propriul efort de învățare, educația în 

România nu va reuși să ofere soluții viabile la 

problemele economice și sociale cu care se 

confruntă.  Aceasta este prima axă în 

transformarea carierei didactice.  

Competențele digitale ale cadrelor 

didactice devin o necesitate. Acestea trebuie 

                                                 
9

 Future of Jobs Survey 2018, World Economic Forum, 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf?fbclid=Iw
AR1lRlt_QRabAGCiF3LrzIhWjyfyWxWfXF2_EnOkB35_E018Xc2mRdwfEsc , 
pag. 12 
10

 Future of Jobs Survey 2018, World Economic Forum, 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf?fbclid=Iw

construite și permanent actualizate astfel încât să 

servească scopului învățării personalizate a 

elevilor.  

Învățarea personalizată a devenit un fel 

de slogan în educație, dar acest lucru nu se și 

petrece în școala românească. ”Tehnologia 

schimbă rapid modul în care interacționăm și 

lucrăm, leagă comunitățile și lucrătorii în moduri 

tot mai sofisticate și deschide noi oportunități. 

Prin urmare, tinerii trebuie să dezvolte fluență 

digitală și abilități de știință, tehnologie, 

inginerie și matematică (STEM) încă de la o 

vârstă fragedă, (...) în societatea modernă.”11 Ca 

urmare, competențele digitale ale cadrelor 

didactice sunt esențiale în a obișnui copiii și 

tinerii cu mediul în care vor trăi în viitor. 

Competențele digitale nu trebuie privite ca un 

scop în sine, ci ca un mijloc în eficientizarea 

activității cadrelor didactice. Aceasta este cea de 

a doua axă în transformarea carierei 

didactice. 

Ariile de specializare ale cadrelor 

didactice sunt, de asemenea, un subiect sensibil. 

Cunoștințele și competențele dobândite prin 

abordarea clasică, disciplinară, nu mai sunt 

capabile să ofere soluții la problemele vieții de 

zi cu zi. Globalizarea, tranziția către societatea 

AR1lRlt_QRabAGCiF3LrzIhWjyfyWxWfXF2_EnOkB35_E018Xc2mRdwfEsc , 
pag. 12 
11

 World Economic Forum – The future of Education and Skills, 

https://qualifi.net/news/entrepreneurship-world-economic-forum-

website-2/  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf?fbclid=IwAR1lRlt_QRabAGCiF3LrzIhWjyfyWxWfXF2_EnOkB35_E018Xc2mRdwfEsc
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf?fbclid=IwAR1lRlt_QRabAGCiF3LrzIhWjyfyWxWfXF2_EnOkB35_E018Xc2mRdwfEsc
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf?fbclid=IwAR1lRlt_QRabAGCiF3LrzIhWjyfyWxWfXF2_EnOkB35_E018Xc2mRdwfEsc
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf?fbclid=IwAR1lRlt_QRabAGCiF3LrzIhWjyfyWxWfXF2_EnOkB35_E018Xc2mRdwfEsc
https://qualifi.net/news/entrepreneurship-world-economic-forum-website-2/
https://qualifi.net/news/entrepreneurship-world-economic-forum-website-2/
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informațională și evoluțiile ecologice și sociale 

care au apărut prea repede au generat multe 

probleme care pot fi rezolvate doar printr-o 

abordare interdisciplinară (Dervișoğlu și Soran, 

2003). Un curriculum interdisciplinar își 

propune să rezolve probleme complicate, care nu 

pot fi rezolvate prin utilizarea disciplinei unice, 

cu puncte de vedere dezvoltate de diferite 

discipline (Repko, 2007). În efortul de 

flexibilizare și eficientizare a carierei didactice, 

cadrele didactice nu mai pot rămâne tributare 

unei discipline unice, pe de o parte pentru că nu 

mai pot oferi cunoaștere în contextul 

globalizării, și pe de altă parte scăderea 

demografică cu care ne confruntăm în 

comunitățile școlare din România va duce la 

incapacitatea cadrelor didactice de a mai avea 

norme întregi. Ca urmare, cea de a treia axă în 

reconstrucția carierei didactice o constituie 

formarea cadrelor didactice în cel puțin 2 

domenii de specializare. 

I.1.2 Profesionalizarea ocupației de 

manager școlar 

Profesionalizarea managementului 

școlar este o prioritate a sistemului care 

determină într-o bună măsură, calitatea actului 

educațional, mai ales din perspectiva 

descentralizării reale a învățământului. 

Managerul sau directorul școlii trebuie să devină 

acea persoană echipată cu un set complex de 

competențe în management organizațional, 

recrutarea, selecția și managementul resurselor 

umane, managementul timpului, managementul 

resurselor financiare și logistice, comunicare 

organizațională și relațională, managementul 

conflictelor și nu numai. Se va face o distincție 

clară între funcția de management al școlii și cea 

didactică, iar directorii/profesori aflați în aceste 

poziții de management la care au ajuns prin 

concurs, vor avea posibilitatea de a alege doar 

una dintre funcții. 

Punem un accent deosebit pe recrutarea, 

selecția și managementul resurselor umane, din 

perspectiva faptului că fiecare manager școlar va 

avea responsabilitatea organizării concursurilor 

de selecție a cadrelor didactice, la nivelul 

instituției de învățământ. Managerul școlar va 

putea asigura și managementul unor sisteme de 

școli. Aceasta este situația școlilor mici din 

mediul rural care își pot eficientiza costurile prin 

“împărțirea” aceluiași manager școlar sau orice 

altă asociere de școli care dorește să beneficieze 

de managementul performant al unui manager 

școlar (ex. mai multe unități școlare mici 

comasate într-o clădire modernizată, accesibilă). 

Autonomia și depolitizarea școlii sunt 

două elemente centrale care vor guverna și 

procesul de recrutare și selecție a managerului 

școlar, ce va fi realizat de către Consiliul de 

Administrație al unității.  
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I.1.3 Asigurarea calității accesului în 

cariera didactică a celor mai bine pregătite 

cadre didactice, pe criterii de competență și 

pe demonstrarea vocației didactice 

La debutul în cariera didactică, atât 

cadrele didactice cât și managerii școlari vor 

susține un examen de intrare în carieră. 

Responsabilitatea organizării și a calității 

examenului de confirmare în cariera didactică va 

reveni exclusiv Ministerului Educației, care va 

mobiliza în acest sens, experți în educație interni 

și internaționali. Va fi eliminat astfel, examenul 

de titularizare care împiedică dezvoltarea 

armonioasă a carierei didactice în pas cu 

dezvoltarea societății pe care o deservește. Orice 

cadru didactic format în România sau în alt stat 

va avea posibilitatea de a susține examenul de 

intrare în carieră și de a activa în instituțiile de 

învățământ din România, publice sau private.  

I.1.4 Dezvoltarea carierei cadrelor 

didactice prin asigurarea accesului la 

formare continuă de calitate și diversificată 

Cadrele didactice care activează deja în 

sistem, au nevoie permanentă de îmbunătățirea 

metodelor și tehnicilor, precum și de formarea 

de competențe noi (digitale, interpersonale, 

specializare pe două discipline, etc). USR 

urmărește încurajarea participării cadrelor 

didactice la programe de învățare moderne, 

adaptate la nevoile de formare ale acestora și la 

nevoile reale ale școlilor și comunităților. Ca 

urmare, participarea obligatorie la cursuri 

acreditate va fi eliminată, participarea la 

formarea continuă va deveni un proces voluntar 

bazat pe nevoi reale ale profesioniștilor și 

instituțiilor în care activează, finanțat de către 

școala angajatoare și gratuit pentru cadrele 

didactice. 

I.1.5 Sprijin autentic pentru profesioniști 

pe toată perioada practicării carierei 

didactice 

USR încurajează formarea unui corp de 

mentori (interni și internaționali) care să sprijine 

cadrele didactice în dezvoltarea continuă și care 

să monitorizeze și să ofere feedback în 

introducerea la clasă a unor noi proiecte și 

metode. Pentru a tinde către idealul de “învățare 

personalizată”, acest concept trebuie să își 

găsească locul nu numai în procesul de învățare 

pe care îl parcurge elevul, dar și în dezvoltarea 

carierei cadrului didactic. Acest instrument va fi 

completat de consiliere psihologică specializată 

ori de câte ori este nevoie.  

I.1.6 Transformarea profundă a rolului 

profesorului din sursă de transmitere de 

informații, în mentor și însoțitor al copilului 

sau tânărului în învățare 

În clasa tradițională, profesorul este 

sursa primară de informații, iar elevii sunt de 

cele mai multe ori, primitori pasivi. Acest model 

de profesor, vechi de sute de ani, este încă cel 

mai frecvent astăzi, în școlile din România. 

Grație accesului la informație și a oportunităților 

educaționale pe care tehnologia le-a permis, în 

unele săli de clasă vedem astăzi cum rolul 

profesorului se transformă treptat în "ghidul din 
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umbră", deoarece elevii își asumă mai multă 

responsabilitate pentru propria învățare folosind 

tehnologia pentru a aduna informații relevante. 

Unele școli și universități au început să 

reproiecteze spațiile de învățare pentru a permite 

elevilor să lucreze în grupuri mici, să aibă parte 

de cât mai multă interacțiune și să utilizeze 

tehnologia ca un factor de stimulare și acces; cu 

alte cuvinte, să facă posibil un nou model de 

educație. ”Tehnologia în educație îi ajută pe 

profesori să se extindă dincolo de învățarea 

liniară, bazată pe text și să angajeze elevii care 

învață cel mai bine în alte moduri. Rolul 

tehnologiei în școli evoluează de la o clasă 

computerizată, la un instrument flexibil de 

învățare care ar putea schimba modul în care 

demonstrăm conceptele, atribuim proiectele și 

evaluăm progresul”12. Ca urmare, profesorii vor 

avea acces pe întreaga carieră didactică la 

specializări și schimburi de experiență interne și 

internaționale, care să îi ajute să identifice și să 

aplice noi metode în educație, si, totodată, să 

conducă la eficientizarea atingerii finalităților în 

educație. De asemenea, cadrele didactice vor fi 

încurajate să eficientizeze și să își modifice 

spațiul fizic în care organizează activitatea 

didactică zilnică, pe baza proiectelor inițiate.  

 

                                                 
12Gábor H., Looney J., Michel A., Sliwka A., Boosting teacher quality: pathways to effective policies, Luxembourg: Publications Office 

of the European Union, 2018 

I.1.7 Dezvoltarea rețelelor și micro-

comunităților de învățare a cadrelor 

didactice, în jurul persoanelor-resursă 

Firește că în corpul actual de cadre 

didactice sunt foarte mulți dascăli valoroși și cu 

vocație, care trebuie sprijiniți și cărora trebuie să 

li se aloce resurse în vederea ajustării cât mai 

facile în modelul celor trei axe prezentat anterior 

(competențele interpersonale, competențe 

digitale, minimum două domenii de 

specializare). De asemenea, sunt foarte mulți 

dascăli resursă, persoane vizionare și deschise 

către societatea cunoașterii, care au înțeles 

importanța competențelor interpersonale, care 

au deja câte două domenii de specializare sau 

care au îmbrățișat deja tehnologii pe care le 

utilizează la clasă cu rezultate remarcabile, și pe 

care sistemul îi poate folosi și valoriza ca 

“persoane resursă”. Restructurarea pe principii 

de flexibilitate și eficiență a sistemului de 

învățământ preuniversitar. 
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I.2 EDUCAȚIA ANTEPREȘCOLARĂ (0-3 

ANI) FACULTATIVĂ 

I.2.1 Debirocratizarea și flexibilizarea 

procesului de înființare a serviciilor de tip 

creșă și uniformizarea criteriilor de 

funcționare pentru unitățile de tip creșă 

publice sau private 

În prezent, procesul de înființare a unui 

serviciu de tip creșă este un proces extrem de 

laborios și costisitor, fapt care descurajează 

deopotrivă, autorități publice locale și 

întreprinzători privați. Flexibilizarea condițiilor 

și uniformizarea lor în ambele medii, public și 

privat, este o măsură necesară pentru creșterea 

participării la programele de tip creșă. În 

România, doar 15,7% dintre copiii cu vârsta 

cuprinsă între 0 - 3 ani sunt înscriși la creșă (față 

de media UE: 34 %), una dintre cauzele centrale 

fiind tocmai lipsa serviciilor. USR va stimula 

înființarea unor forme adaptate de servicii de 

îngrijire și educație (creșe de întreprindere, 

“mame de zi”). 

I.2.2 Extinderea structurii creșelor în 

spațiile nefolosite ale grădinițelor din sistemul 

de stat 

În mediul urban, în special în 

aglomerările urbane dinamice care atrag familii 

tinere, este o nevoie acută de servicii de tip creșă. 

Prima și cea mai la îndemână măsură este 

recensământul spațiilor grădinițelor și 

identificarea de spații nefolosite ca efect al 

scăderii demografice. Aceste spații vor fi 

amenajate și transformate în creșe, prin operatori 

publici sau privați, prin instrumentul creditelor 

fiscale și/sau prin finanțări din fonduri ale 

Uniunii Europene. 

I.2.3 Dezvoltarea sistemului tichetelor 

pentru creșă 

În prezent, tichetele de creșă sunt 

reglementate de Legea nr. 165/2018. Acestea 

reprezintă bilete de valoare care se acordă, la 

decizia angajatorului, în fiecare lună, salariaților 

care nu beneficiază de concediul pentru 

creșterea copilului în vârstă de până la doi ani 

(sau trei ani, în cazul copilului cu handicap) și de 

indemnizația aferentă. USR propune ca toți 

părinții care se întorc mai devreme la muncă din 

concediul de creștere a copilului sau sunt în 

căutarea unui loc de muncă (dar nu mai mult de 

două luni consecutive, în acest caz) să primească 

tichete de creșă. Tichetele vor fi finanțate din 

bugetul de stat.  

Măsura vine pe de o parte să sprijine și 

să încurajeze părinții la întoarcerea la locul de 

muncă dar și să finanțeze și să stimuleze 

înființarea de noi creșe. De asemenea, tichetele 

vor putea fi folosite și în cazul sistemelor 

flexibile de organizare a învățământului ante-

preșcolar, ”mamele de zi” și creșele de 

întreprindere. 
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I.2.4 Asigurarea resurselor umane 

calificate necesare (educatori-puericultori) 

pentru operarea rapidă a creșelor 

O problemă extrem de dificilă în 

creșterea înscrierii ante-preșcolarilor și în 

funcționarea serviciilor de tip creșă este lipsa 

personalului calificat, dat fiind faptul că, 

tradițional, creșele au fost considerate aproape 

exclusiv instituții de îngrijire și nu de educație. 

În cadrul liceelor pedagogice/universităților 

(Centrelor Naționale pentru Pregătirea Cadrelor 

Didactice) va fi accelerată crearea de programe 

speciale pentru recalificarea educatoarelor/ 

educatorilor sau învățătoarelor/învățătorilor cu 

studii medii sau superioare, în ocupația de 

educator-puericultor, pentru a acoperi nevoi 

urgente. 
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I.3 EDUCAȚIA PREȘCOLARĂ (3 – 6 

ANI) FACULTATIVĂ 

I.3.1 Debirocratizarea și flexibilizarea 

procesului de înființare a grădinițelor și 

uniformizarea criteriilor de funcționare 

pentru grădinițele publice sau private 

Ca în cazul creșelor, înființarea unei 

grădinițe este un proces greoi și cronofag. Multe 

grădinițe funcționează mascat sub titulaturi de 

“centre de zi” sau “centre educaționale” pentru a 

evita procedurile. Flexibilizarea și uniformizarea 

implementării condițiilor de înființare constituie 

o prioritate în încurajarea înființării și 

funcționării grădinițelor operate în sistem public 

sau privat, cu asigurarea unor garanții minime de 

calitate. 

I.3.2 Stimularea accesului copiilor din 

medii dezavantajate la grădiniță prin tichete 

de grădiniță diferențiate 

Potrivit unui raport al Băncii Mondiale13, 

77% din copiii din România sunt înscriși la 

grădiniță; dintre copii din medii dezavantajate 

însă, doar 37% dintre ei beneficiază de educație 

timpurie formală. Ca urmare, copiii săraci încep 

școala fără abilități de bază (de exemplu, ʺnu au 

dezvoltate aptitudini minime de integrare și 

cooperare în grup sau socializare, au limbajul 

subdezvoltat) și sunt mult în urma colegilor lor. 

Încurajarea înrolării copiilor la grădiniță este o 

prioritate. În acest sens, părinții vor primi tichete 

pentru grădiniță, într-un sistem ce se dezvoltă pe 

                                                 
13 http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/RomaECD_FinalReport.pdf  

cel actual, în sensul diversificării valorii 

tichetelor în funcție de provocarea socială, 

economică, medicală, în care se află familia.  

Fără o intervenție directă strategică 

asupra sărăciei, aceste diferențe educaționale nu 

vor fi eliminate niciodată. Pe bază de anchete 

sociale, asistenții sociali din comunități vor 

stabili gradul de dificultate cu care se confruntă 

familia și vor stabili valoarea tichetului. Această 

abordare va avea menirea de a acoperi costurile 

ascunse ale educației și de a îmbunătăți nutriția 

de bază a familiei. 

Programele de acest tip vor putea fi finanțate 

prin Fondul Social European. 

 

  

http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/RomaECD_FinalReport.pdf
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I.4 ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

OBLIGATORIU (6– 16 ANI) 

I.4.1 Specializarea profesorilor pentru 

învățământ primar pe câte un singur nivel de 

studiu 

Profesorii pentru învățământ primar vor 

fi specializați și vor preda pe un singur nivel de 

studiu: un profesor va preda la clasa 0, altul la 

clasa 1, etc. Astfel, ei vor stăpâni mai bine 

metodele specifice de predare, în concordanță cu 

vârsta și dezvoltarea psiho-motrică a elevilor. 

I.4.2 Corelarea logică a ciclurilor de 

învățământ primar și secundar inferior pe 

structura: învățământ primar – clasele I – IV 

(6 – 10 ani); învățământ secundar inferior – 

clasele V – X (11 – 16 ani), cu piața muncii 

În România, ciclul primar (Clasele 0 – 4) 

și ciclul secundar inferior (clasele 5 – 8) (ISCED 

1 și 2) sunt obligatorii, precum și primii doi ani 

de liceu (clasele 9-10), cuprinzând elevi cu 

vârste între 6 și 16 ani (interval comun în marea 

majoritate a statelor Uniunii Europene). 16 ani 

este de asemenea, vârsta la care o persoană 

dobândește capacitatea de muncă, conform 

Codului Muncii din România. Cu toate acestea, 

structura sistemului de educație în România este 

ilogic organizată (situație comună în multe 

dintre statele ex-comuniste din Europa) în sensul 

în care debutul în muncă nu se corelează logic cu 

încheierea unui ciclu de educație.  

Mai mult, încheierea studiilor obligatorii 

la mijlocul ciclului de învățământ secundar 

superior creează un disconfort financiar major 

familiilor cu venituri reduse, celor din mediu 

rural sau din alte zone dezavantajate, care trebuie 

să suplinească unele resurse ce anterior fuseseră 

asigurate de stat.  Este necesară astfel, o corelare 

a ciclurilor de învățământ cu legislația muncii, în 

contextul resurselor umane și materiale existente 

în special în mediul rural în România. 

I.4.3 Admiterea la Liceele Teoretice sau 

Vocaționale, la finalul clasei a VIII-a. 

Accesul la liceele teoretice/ vocaționale 

se va face în funcție de decizia consiliilor de 

administrație ale acestora și de rezultatele 

obținute la Evaluarea Națională. Absolvenții 

clasei a VIII-a vor susține probe organizate de 

către fiecare liceu în parte, cu ajustări în funcție 

de specializările propuse. Specializările vor fi 

decise la nivelul fiecărui liceu în parte, în funcție 

de specificități, aspirații, tradiții și context local. 

Examenele vor rămâne naționale iar 

responsabilitatea organizării corecte și riguroase 

a admiterii va fi a managerilor din fiecare liceu 

în parte. Elevii care nu acced la licee teoretice 

sau vocaționale vor continua studiile în ciclul 

secundar inferior, până la vârsta de 16 ani, de 

unde vor putea opta fie pentru continuarea 

studiilor la licee tehnologice/ învățământ dual cu 

durată de maximum 2 ani și universități tehnice, 

fie pentru obținerea unei calificări mai rapide în 

sistemul de formare a adulților.   

Elevii care nu sunt acceptați în licee 

teoretice/ vocaționale dar care, din diferite 

cauze, consideră că o traiectorie teoretică/ 
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vocațională este mult mai potrivită carierei lor, 

vor avea posibilitatea ca, ulterior, pe tot 

parcursul vieții, să se înscrie la un liceu teoretic/ 

tehnologic/ vocațional pentru obținerea unei 

diplome de bacalaureat.  

I.4.4 Dezvoltarea și consolidarea serviciilor 

de consiliere și orientare școlara și 

profesională în învățământul secundar 

inferior 

Pe perioada ultimilor doi ani din 

învățământul secundar inferior (clasele a IX-a și 

a X-a), elevii își vor investiga propriile interese 

și aptitudini și, de asemenea, vor fi sprijiniți să 

cunoască piața muncii. Consilierii școlari vor 

iniția elevii în diverse domenii de activitate și 

vor organiza sesiuni de consiliere individuală și 

de grup. Pentru fiecare elev va fi întocmit un 

plan individualizat de educație și carieră, pe baza 

căruia elevii împreună cu părinții/ tutorii legali 

și consilierii școlari vor lua decizia accesării 

uneia sau alteia dintre traiectoriile în carieră.   

La finalul clasei a X-a, elevii care nu s-

au îndreptat către licee teoretice sau vocaționale, 

vor putea urma licee tehnologice de 2 ani, 

organizate în mare măsură, pe principiile 

învățământului dual. Pentru a putea urma ruta 

cea mai potrivită, școlile secundare inferioare 

vor organiza module de informare și consiliere 

pentru piața muncii, precum și vizite de studiu și 

stagii de practică la diverși angajatori. În paralel, 

pe perioada ciclului de învățământ secundar 

inferior, vor fi introduse cursuri de educație 

financiară și antreprenoriat.  
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I.5 ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR SUPERIOR (14/16 - 18 

ani) 

I.5.1 Reconfirmarea calității și prestigiului 

educației în Liceele Teoretice și Vocaționale 

Ruta teoretică în învățământul secundar 

superior va fi organizată în licee teoretice cu o 

durată de 4 ani (14-18 ani) și va fi organizată pe 

specializări, în funcție de decizia consiliului de 

administrație al liceului respectiv.  

Ruta vocațională în învățământul 

secundar superior va fi organizată în licee 

vocaționale cu o durată de 4 ani (14-18 ani) și va 

fi organizată pe specializări, în funcție de decizia 

consiliului de administrație al liceului respectiv. 

Consiliul de administrație al liceului 

teoretic/vocațional va fi unicul responsabil de 

calitatea și funcționarea optimă a structurii. La 

finalul liceului teoretic/ vocațional, absolvenții 

vor putea susține Bacalaureatul/ Bacalaureatul 

vocațional. Acesta va fi diferențiat în funcție de 

profilul secției de liceu absolvite (real, uman, 

respectiv vocațional). De asemenea, în cazul în 

care absolventul unuia dintre liceele tehnologice 

urmate pe ruta profesională dorește să susțină 

Bacalaureatul/ Bacalaureatul vocațional, acesta 

se va putea înscrie și susține probele la oricare 

dintre liceele alese. De asemenea, orice persoană 

din România, indiferent de vârstă, liceu sau rută 

absolvită, se va putea înscrie și va putea susține 

probele Bacalaureatului, în orice moment al 

vieții ei, ca un efort de încurajare a adulților în 

învățarea pe tot parcursul vieții.  

I.5.2 Consolidarea importanței rutei 

profesionale prin adaptarea acesteia la 

cerințele actualei societăți a cunoașterii prin 

reorganizarea liceelor tehnologice  

Ruta profesională în învățământul 

secundar superior va fi organizată în licee 

tehnologice pe o perioadă de maximum 2 ani și 

va oferi elevilor care au absolvit învățământul 

obligatoriu șansa construirii unei cariere într-o 

meserie concretă și imediată. Ruta profesională 

va fi concentrată pe deprinderea competențelor 

și abilităților necesare unei ocupații, și mai puțin 

pe parte academică, și se va finaliza cu un 

bacalaureat tehnologic, ce va permite elevilor 

accesul la programe universitare aplicate. 

Liceele tehnologice vor fi încurajate să încheie 

parteneriate directe cu întreprinderi, în vederea 

formării forței de muncă necesare pe plan 

local/regional. În urma absolvirii liceului 

tehnologic, elevul va obține și un Certificat de 

Calificare. 

I.5.3 Pachete de beneficii pentru 

încurajarea întreprinzătorilor în organizarea 

de parteneriate cu licee tehnologice 

Implicarea întreprinderilor în 

organizarea rutei profesionale va fi stimulată 

prin două instrumente: Programul de formare al 

mentorilor din întreprinderi, Scheme de 

subvenții pentru ucenicii. Aceste instrumente 

vor putea fi finanțate și din Fondul Social 

European. 
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I.6 Structura orizontală a sistemului de învățământ preuniversitar, flexibilă și adaptată la nevoile de schimbare ale societății 

 

 

 

 

    Învățământ obligatoriu   

ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2 ISCED 3 

Creșă Grădiniță Ciclu primar Ciclu secundar inferior   

  Ciclu secundar superior 

Vârsta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Programe tip creșă                                       

Grădiniță                                       

Școală primară                                       

Școală secundară 

inferioară 
                                      

Examen liceu teoretic                                       

Liceu teoretic                                       

Diplomă de 

Bacalaureat 
                                      

Liceu vocațional                    

Diplomă de 

Bacalaureat 
vocațional 

                   

Liceu tehnologic                                       

Certificat de calificare                                       

Diplomă de 
Bacalaureat 

tehnologic 
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I.7 Descentralizarea reală și depolitizarea 

sistemului de învățământ preuniversitar și 

reorganizarea acestuia pe un model flexibil și 

orientat spre interesul central al copilului 

 

I.7.1 Plasarea puterii de decizie în mâna 

actorilor principali ai educației, elevi, părinți, 

profesori 

În prezent, învățământul românesc se 

derulează pe o structură piramidală de 

coordonare și control care împinge beneficiarul 

final al sistemului, elevul, la baza piramidei, pe 

cea mai îndepărtată poziție de puterea de decizie. 

Această construcție a dus la apariția și 

proliferarea unui sistem extrem de stufos și 

birocratic, care consumă resurse și împiedică 

sistemul să se autoregleze și să se adapteze la 

schimbările tehnologice, sociale și de mediu din 

ce în ce mai rapide. Este un sistem piramidal 

bazat pe frică, frică ce se multiplică pe măsură 

ce coborâm la baza piramidei, producând în 

final, cei mai nemotivați și mai dezinteresați 

elevi din țările participante (PISA 2012). 

O reprezentare sumară a ceea ce este și 

ceea ce ar trebui să devină sistemul de 

învățământ preuniversitar, ne dă, de asemenea, 

perspectiva economiilor ce pot fi realizate în 

bugetul alocat educației și reorientate în 

beneficiul școlilor. 

 

I.7.2 Diminuarea rolurilor Ministerului 

Educației Naționale în vederea obținerii unui 

organism flexibil și adaptabil la evoluția 

rapidă a societății pe care o deservește 

Decizia în educație este departe de actorii 

principali ai actului de educație, elevi, părinți, 

profesori, comunități școlare în ansamblu. 

Ministerul Educației Naționale a devenit un 

organism supradimensionat cu peste 7000 de 

angajați în diverse structuri, și un consumator 

excesiv de resurse poziționat departe de 

competența în educație. MEN trebuie să devină 

un organism suplu, flexibil, sensibil la 

modificările rapide la care ne expune progresul 

tehnologic. 

Ca urmare, USR propune revizuirea și 

diminuarea rolului excesiv al MEN, considerând 

că acesta este un pas important în reducerea 

reglementării excesive și a birocrației. Prea 

multe reglementări au dus la a muta focusul 

sistemului de la elementul central al educației, 

elevul, către procesul de auto-administrare al 
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sistemului. Timpul cadrelor didactice este 

parazitat de sarcini administrative și de 

secretariat, în locul celei esențiale, de predare-

învățare-evaluare. 

I.7.3 Debirocratizarea ARACIP 

Activitățile de evaluare externă a calității 

educației, inclusiv auditul școlar și evaluarea 

periodică a unităților de învățământ din sistemul 

public și cel privat vor fi realizate de către 

ARACIP. Evaluatorii ARACIP, de asemenea, 

trebuie să fie profesioniști care desfășoară 

această activitate. Din aceste echipe trebuie să 

facă  parte și un profesor de specialitate. 

Înființarea unităților școlare trebuie ușurată. În 

prezent, sarcina birocratică pentru deschiderea 

oricăror forme de unități școlare este sufocantă. 

De aceea, propunem o simplificare a procesului 

de autorizare și acreditare, astfel încât să poată 

apărea și unități școlare private. 

I.7.4 Desființarea Inspectoratelor Școlare 

Aceste instituții sunt una dintre principalele 

surse de influență politică în sistemul de educație 

și una dintre cele mai mari frâne în calea 

modernizării învățământului, prin cenzura 

aproape totală a autonomiei școlare, sub toate 

aspectele ei: catedre, norme, personal, numiri de 

directori, alocări de fonduri etc. Vom depolitiza 

învățământul preuniversitar românesc și vom 

repune copilul în centrul sistemului. Atribuțiile 

de ordin administrativ ale inspectoratelor școlare 

vor fi transferate către consiliile de administrație 

ale școlilor. 

Atribuțiile ce țin acum de inspecția școlară (Art. 

3 din Regulamentul de organizare și funcționare 

a inspectoratelor școlare) vor fi efectuate la 

nivelul școlii, prin mecanisme obiective de 

audit. Este necesară o schimbare de paradigmă 

în ceea ce privește activitatea de inspecție 

școlară, care în prezent este o activitate exclusiv 

administrativă, preponderent sancționatorie și un 

instrument de control (inclusiv politic) al 

cadrelor didactice. Aceasta nu se bazează pe 

observarea riguroasă și constructivă a climatului 

școlar. USR propune modelul auditului școlar 

orientat spre îndrumarea activităților didactice și 

dezvoltarea cognitivă, socială, personală și 

interpersonală a elevilor. 

I.7.5 Politici de salarizare 

Politica de stabilire a salariilor de bază se va face 

exclusiv în funcție de vechime și de mediul de 

lucru și urmărește să devină un factor motivator 

pentru cadrele didactice care aleg să-și 

desfășoare activitatea didactică în bazinele de 

risc socio-educațional (BRSE). 

Se va introduce un sistem de plăți 

complementare pentru munca peste program, 

activitate didactică pentru elevi cu CES, 

participare la activități extra-curriculare și 

activități de conducere/audit intern.  
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I.7.6 Bursa de merit pentru profesori 

USR își propune acordarea de burse anuale de 

merit pentru profesori, menite să pună în valoare 

performanțele extraordinare ale cadrelor 

didactice în activitatea didactică, plecând de la 

propunerile elevilor, părinților, colegilor, altor 

membri ai comunității. Bursele de merit pentru 

profesori vor fi acordate pe diverse categorii și 

vor răsplăti rezultate extraordinare, metode 

inedite aplicate la clasă, rezultate atipice cu 

copiii, programe inovatoare inițiate și derulate 

de bursieri, pe baza votului comunităților și a 

evaluării rezultatelor de către o comisie 

onorifică formată din personalități și din oameni 

dedicați educației din țară și din străinătate. 

I.7.7 Consilii de administrație conduse în 

interesul copiilor 

USR propune schimbarea componenței CA 

astfel încât școlile să fie conduse mai aproape de 

copii și interesele lor. Componența CA trebuie 

să reflecte acest scop, de aceea susținem o 

împărțire echilibrată a reprezentării în CA. 

Astfel, CA vor fi compuse în proporții 

echilibrate, din părinți, cadre didactice și 

membri relevanți ai comunității. Propunem 40% 

reprezentanți ai cadrelor didactice, 40% 

reprezentanți ai părinților și ai aparținătorilor 

legali și 20% reprezentanți ai altor actori din 

comunitate, incluzând aici un reprezentant al 

personalului nedidactic al școlii. La ședințele 

CA poate participa un reprezentant al elevilor, 

cu rol de observator. 

Copiii și tinerii vor fi antrenați în propriile școli 

prin mecanisme consultative, deși aceștia nu pot 

avea drept de vot până la data de 18 ani. După 18 

ani, aceștia vor fi reprezentați de unul/ doi elevi, 

în procentul părinților. Mandatele de 

reprezentanți ai cadrelor didactice și ai părinților 

vor fi limitate la 2 (și nu mai mult de 4 ani 

consecutivi). 

Alegerile se organizează o dată la 2 ani, prin 

depunerea candidaturii, în urma unui anunț 

public, sau când este nevoie, în cazul înlocuirii 

de membri. Atât cadrele didactice cât și părinții 

se aleg prin votul direct, secret și universal al 

tuturor cadrelor didactice, respectiv părinților.  

I.7.8 Școlile trebuie sa aibă dreptul de 

administrare a clădirilor și terenurilor 

școlare  

Trecerea terenurilor și clădirilor care găzduiesc 

unităţi de educaţie timpurie, de învăţământ 

preşcolar, şcoli primare, gimnaziale şi liceale, 

inclusiv celelalte niveluri de învăţământ din 

cadrul acestora, înfiinţate de stat, care fac parte 

din domeniul public local, în administrarea 

instituțiilor de învățământ enumerate anterior, 

este o măsură necesară pentru eliminarea 

situațiilor de lipsă a investițiilor sau ale celor 

discreționare și condiționate politic.  

I.7.9 Desființarea Caselor Corpului 

Didactic 

Școala și cadrele didactice trebuie să aibă 

libertatea de a alege cele mai eficiente resurse.  
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CCD-urile au în acest moment, rolul principal de 

a asigura formarea continuă a cadrelor didactice 

prin furnizarea de cursuri ce se reflectă în 

acumularea de credite. În acest moment, cadrele 

didactice sunt mai degrabă concentrate pe 

obținerea creditelor și nu pe dobândirea unor 

competențe. Sistemul de evaluare a cursurilor 

alocă același număr de credite și celui care 

obține ”satisfăcător”, și celui care obține 

”excelent”, ca urmare acestea cultivă 

dezinteresul pentru dezvoltarea carierei 

didactice. Nevoile de formare sunt de cele mai 

multe ori, stabilite fictiv, fără o analiză 

temeinică. Ca urmare, vizăm desființarea acestor 

structuri și asigurarea accesului cadrelor 

didactice la cursuri de calitate și necesare în 

dezvoltarea carierei, gratuit, prin instituția de 

învățământ în care este încadrat și în 

concordanță cu nevoile de formare identificate 

de manager. Fiecare cadru didactic va avea 

obligația de a merge cel puțin la un curs pe an, 

gratuit. 

I.7.10 Sistem incluziv pentru toți copiii     

Sistemul actual este caracterizat de o lipsă totală 

de eficiență și coordonare în ceea ce privește 

serviciile de consiliere și orientare școlară: 

numărul redus al consilierilor școlari și implicit 

încărcarea (în unele județe ajunge de până la 

aproape 2000 de elevi/ consilier), face ca 

activitatea acestora să fie complet irelevantă – 

aceștia au și normă didactică ceea ce contravine 

oricăror standarde internaționale și de cele mai 

multe ori trebui să acopere două, trei sau mai 

multe unități de învățământ, fie școli, fie licee, 

ceea ce face dificilă specializarea și acordarea 

unor servicii de calitate.  

Logopezii din școli sunt rari și sunt obligați să 

lucreze ineficient în grupuri mari, iar rețeaua de 

profesori însoțitori pentru copii cu CES este 

ineficientă și aproape inexistentă. Ca urmare, 

este dificil de apreciat de ce furnizarea acestor 

tipuri de servicii are nevoie de structuri județene, 

regionale și naționale de coordonare.  

Instituțiile de învățământ vor fi obligate să 

asigure, dar vor avea flexibilitate totală în 

identificarea, angajarea sau subcontractarea unor 

astfel de specialiști din mediul privat sau public, 

în funcție de nevoile specifice ale școlilor 

(consiliere psiho-pedagogică, logopedie, 

asistență socială, profesor însoțitor etc). 

Mobilizarea ajustată a acestor specialiști vizează 

intervenția personalizată ce asigură maximizarea 

performanțelor și achizițiilor tuturor copiilor în 

procesul de educație. Specialiștii împreună cu 

părinții/ tutorii legali și cadrele didactice vor 

creiona cele mai bune strategii individualizate. 

Mai mult, toate unitățile școlare din România 

vor fi responsabile pentru asigurarea elementelor 

de adaptare a spațiului fizic pentru a asigura 

participarea optimă a copiilor cu cerințe 

educaționale speciale (CES) precum și de 

achiziția de instrumente de lucru pentru 

specialiștii angajați (ex. baterii de teste 
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psihologice, alte materiale folosite în intervenții/ 

terapii). 

Specialiștii mobilizați de școli vor evalua elevii 

la intrarea în fiecare ciclu de învățământ precum 

și la cererea cadrelor didactice, pe parcursul 

anului școlar, astfel încât intervenția să fie cât 

mai timpurie, ajustată și eficientă. 

În ceea ce privește consilierii școlari, aceștia nu 

vor avea arondați mai mult de 500 de elevi (chiar 

și 800 cât prevede legea în prezent este 

ineficient), iar dacă școala are mai puțin de 500 

de elevi, aceasta va fi obligată să asigure 

minimum un consilier școlar în fiecare unitate de 

învățământ (nu structură). Consilierii școlari vor 

forma la nivelul fiecărei școli, grupuri anti-

bullying și vor asigura formarea continuă și 

evaluarea periodică a cadrelor didactice pentru 

un climat pozitiv în școală, fără bullying și cu 

respectarea demnității fiecărui copil. Măsura va 

fi luată dat fiind faptul că în România fenomenul 

de bullying în școli a căpătat cote îngrijorătoare. 

”73% dintre copii afirmă că au fost martorii unei 

situații de bullying în mediul școlar, 58% au 

asistat la situații de bullying în propria clasă, 

46% în grupul de prieteni iar 69% în mediul on-

line” reiese dintr-un studiu realizat de 

Organizația Salvați Copiii14. 

                                                 
14http://www.scolifarabullying.ro/despre, Organizația Salvați Copiii 

I.7.11 Ocuparea posturilor din învățământ 

prin concurs public organizat la nivelul școlii 

Toate posturile cadrelor didactice se vor ocupa 

prin concurs public organizat la nivelul școlii, iar 

postul obținut va fi valabil doar la nivelul școlii 

respective. Concursul este organizat de manager 

și supravegheat de către Consiliul de 

Administrație al școlii. Cadrele didactice 

potențial ocupante ale posturilor scoase la 

concurs de către instituțiile de învățământ sunt 

cele care au susținut examenul de intrare în 

cariera didactică și orice alte cerințe ale postului. 

I.7.12 Administrare transparentă în școli 

Odată cu creșterea rolului consiliilor de 

administrație ale școlilor, publicarea proceselor 

verbale și/sau înregistrarea ședințelor consiliilor 

de administrație se va face inclusiv pe site-ul 

școlii sau pe orice altă platformă cu respectarea 

legislației privind confidențialitatea datelor 

personale, astfel încât elevii, părinții și orice 

persoană interesată să poată avea acces la 

informații despre deciziile luate în aceste foruri. 

I.7.13 Ocuparea pozițiilor de manageri 

școlari în unitățile școlare după susținerea 

examenului de intrare în carieră 

Managerii școlari vor susține un interviu cu 

Consiliul de Administrație al unității de 

învățământ unde au vizat ocuparea postului 

vacant. În acest proces, candidații la postul de 

manager vor prezenta un program de 

http://www.scolifarabullying.ro/despre
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management. Consiliul de Administrație va 

organiza concursul și va confirma numirea în 

post a managerului școlar. 

I.7.14 Promovarea constantă a sănătății în 

școli 

Toate unitățile școlare din România vor avea 

obligația de a asigura asistență medicală în 

unitățile de învățământ preuniversitar 

(specialiști angajați sau subcontractați). De 

asemenea, vor asigura premisele necesare pentru 

realizarea campaniilor de vaccinare. 
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I.8 Conținuturi de învățare adaptate 

schimbărilor rapide cu care ne confruntăm! 

Profesorul, mentor și designer de educație, 

capabil să transforme anii de școală în ani de 

învățare 

 

I.8.1 Eliminarea ”manualului unic” și 

liberalizarea pieței manualelor 

Profesorii și școlile trebuie să poată să își 

adapteze programa specificului elevilor și să 

decidă singuri dacă și în ce măsură au nevoie la 

clasă de suportul unui manual sau auxiliar, fără 

a fi dependenți de acestea. Profesorii trebuie să 

aibă libertatea de a-și alege instrumentele și 

metodele, astfel încât să își atingă obiectivele de 

învățare pentru fiecare elev. 

Manualele actuale sunt mult prea stufoase, chiar 

mai mult decât le obligă curriculumul național. 

Unul dintre motivele pentru care acestea au 

devenit din ce în ce mai stufoase și au ajuns să 

chinuie generații întregi de copii este aparatul 

birocratic din jurul Ministerului Educației 

Naționale. Ministerul aprobă manuale din ce în 

ce mai complicate din credința greșită că dacă 

manualele ar fi de mai bună calitate și copiii ar 

fi mai bine educați, fără să țină cont că manualul 

este doar un instrument, o resursă de orientare 

pentru dascăl și elevi. După cum arată și 

statisticile internaționale, copiii români nu sunt 

nici mai pregătiți, nici mai fericiți decât cei din 

alte țări. Suntem campioni la analfabetism 

funcțional, la abandon școlar și la demotivarea 

copiilor din școli.  

 

I.8.2 Curriculum național simplificat 

Curriculumul național pentru materii de bază, 

trebuie sa fie unul suplu și care să oglindească 

cele opt competenţe-cheie şi teme transversale 

europene, ce combină cunoştinţe, competenţe şi 

atitudini considerate necesare pentru dezvoltarea 

şi împlinirea personală, pentru cetăţenia activă, 

incluziunea socială şi accesul pe piaţa muncii. 

Curriculumul național trebuie să fie unul 

minimal, simplu și clar. Scopul său este de a 

garanta că toți copiii au un set de competențe și 

cunoștințe minim necesare pentru viața în 

societate și pentru calificarea într-o meserie. 

Sportul va ocupa o poziție importantă prin 

mărirea numărului de ore alocat în trunchiul 

comun, dată fiind importanța sa în sănătatea 

publică. 

Stimularea acestor competențelor-cheie și teme 

transversale necesită uneori abordări inovatoare 

(cum ar fi mutarea atenției de la disciplină 

singulară la studiul integrat al unor fenomene) și 

care pot fi abordate în toate disciplinele, menite 

să ducă la dezvoltarea ființei umane ca cetățean: 

gândire critică și a învăța să înveți, grija de sine 

și de alții în comunitate, competențe, interacțiuni 

și expresie culturală, dezvoltarea literației, 

competențe IT, competențe pentru piața muncii 

și antreprenoriat, participare și implicare pentru 

un viitor durabil.  
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I.8.3 Curriculumul la decizia școlii 

Curriculumul național va fi completat de către 

școală, prin Consiliul de administrație. 

Curriculumul aflat la decizia școlii este menit să 

extindă competențele și cunoștințele copiilor în 

concordanță cu: specificul școlii și al 

comunității, înclinațiile și dorințele copiilor, 

abilitățile de învățare ale copiilor. 

Prea mult timp am crezut că standardizând tot la 

nivelul Ministerului Educației pentru toți copiii, 

vom avea un învățământ de calitate. De fapt, 

făcând așa, nu reușim să adaptăm învățământul 

la nevoile fiecărui copil. Tot ce poate încerca 

ministerul să facă este să adapteze sistemul de 

educație la un copil fictiv “mediu”. Dar 

diversitatea copiilor și a nevoilor lor 

educaționale, nu pot fi cuprinse într-o medie. De 

aceea e nevoie de flexibilitate și de dinamism 

local, la nivelul fiecărei școli. Doar aceste 

elemente pot permite școlilor să se adapteze 

nevoilor fiecărui copil și să-i maximizeze 

potențialul. 

Sistemul actual de învățământ a eșuat pe toate 

palierele.  

Școala românească standardizată este în 

continuare captivă mitului olimpicilor, deși 

România are o contribuție modestă la numărul 

vârfurilor, de 4,6%, ocupând un modest loc 42 

din 78 de state participante la evaluarea PISA. 

                                                 
15

http://giftededu.ro/statistici-legate-de-copiii-cu-potential-inalt/ 

Incapacitatea asumării unor politici coerente 

duce ca și în România, copiii cu potențial înalt să 

nu beneficieze de programe și metode adaptate 

iar, în final, aceștia să mărească procentul de 

eșec în viața adultă de 97%15. 

La finele clasei a VIII-a, la științe, 38,5% dintre 

elevi se situează sub cel mai scăzut prag, pe când 

peste cel mai înalt prag se situează doar 0,7%. 

Existența unor vârfuri, elevi cu rezultate foarte 

bune, nu este deloc definitorie pentru 

învățământul românesc, definitorie este mai 

degrabă marea masă de elevi care nu înțeleg 

textul scris, nu pot aplica noțiuni simple de 

matematică și nu înțeleg fenomene ale naturii 

din jurul lor. 

Comunitatea școlară, reprezentată în Consiliul 

de administrație, va decide asupra unei părți a 

materiilor de studiu în funcție de specificul, 

diversitatea, perspectivele de dezvoltare ale 

comunităților locale. Școlile vor putea crea 

rețele și parteneriate pentru a dezvolta 

instrumente de educație adaptate nevoilor locale. 

Astfel va crește gradul de corelare între sistemul 

educațional și piața muncii. Mai mult, se va 

permite conectarea unității de învățământ/școlii 

la nevoile comunității și conduce la diminuarea 

inegalităților școlare. 

De exemplu, unele școli ar putea alege sa 

introducă o materie despre studiul viitorului.  De 

cele mai multe ori, mintea umană este cu câțiva 
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pași înaintea evoluției tehnologice. Din cele mai 

vechi timpuri idei și prototipuri care au fost 

percepute ca fanteziste, au fost puse în practică 

sute de ani, zeci de ani, sau câțiva ani mai târziu. 

Sunt celebre exemplele lui Leonardo da Vinci, 

Jules Verne sau Isaac Asimov. Perioada însă, 

dintre fantezia minții umane și punerea ei în 

practică se micșorează pe zi ce trece și ne expune 

la tehnologii noi, din ce în ce mai perisabile. 

Copiii educați astăzi își vor trăi viața adultă într-

un viitor pe care nu suntem capabili să îl intuim 

și pentru care ei trebuie să fie pregătiți.  

Extinderea tehnologiilor și schimbarea lor 

permanentă provoacă educația să adapteze 

conținuturile de învățare la aceste instrumente. 

Tehnologiile nu sunt dușmanul educației; ele 

trebuie introduse și utilizate în procesul de 

educație, ca o garanție a dotării elevilor cu 

competențelor digitale reale și adaptate la 

dezvoltarea actuală a științei și tehnicii.  

I.8.4 Creșterea motivației pentru învățare 

prin sporirea legăturii cu comunitatea locală 

și mediul de afaceri 

Flexibilitatea sistemului va permite școlilor 

integrarea mai concretă cu viața comunității din 

care fac parte acestea. Motivația pentru școală a 

cunoscut în România un declin dramatic: doar 

2% dintre copiii români sunt puternic motivați 

de ce se întâmplă la școală. Dincolo de aceste 

                                                 
16 RMA and other non formal learning methods for student 

motivation, Early School Leaving – Statistics, Policies and Good 
Practices in Collaborative Learning , WP2-1 Country specific 

două procente începe indiferența. Vizăm 

adaptarea unor programe de educație la nevoile 

elevilor, încă din învățământul secundar inferior 

(clasele V – X) cu rolul de a prezenta copiilor 

opțiunile de carieră din comunitatea lor și nu 

numai. Acestea pot fi, inclusiv, programe de 

dezvoltare de competențe antreprenoriale și 

financiare. Aceste instrumente au făcut parte 

dintr-o soluție eficientă testată în Portugalia, 

care a avut cea mai spectaculoasă scădere a 

procentului de eșec școlar și părăsire timpurie a 

școlii din Europa, de 24,6% în 10 ani16. 

I.8.5 Desființarea notării pentru materiile 

ce țin de vocație (ex: muzică, desen, sport) și 

introducerea de calificative 

Elevii sunt diferiți și au aptitudini vocaționale 

diferite. Evaluarea și notarea acestora prin 

intermediul notelor îi poate descuraja pe cei mai 

puțin talentați sau lipsiți de aptitudini în 

domeniul respectiv și poate afecta situația 

școlară generală a elevului, fără o legătură cu 

nivelul de competențele acumulate într-un 

domeniu. Notarea prin calificative ar potența 

mai bine interesul elevilor pentru un anumit 

subiect. De aceea propunem ca școlile să poată 

decide sa noteze strict prin calificative, și nu 

note, unele materii din sfera vocațională. 

report mapping data across all 7 partner countries, 
Coordinator of WP2: University of Murcia (Spain), Project no 
562261-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD, Pag. 27 
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I.8.6 Flexibilizarea și permiterea inovației 

în metodele de învățare 

Acordarea unor atribuții sporite la nivelul 

fiecărei școli îi va permite acesteia, prin cadrele 

sale didactice, să adapteze metodele de învățare, 

nu doar curriculumul, la nevoile copilului. 

Probabil rolul cel mai important al unui cadru 

didactic este acela de a sprijini elevul în 

dezvoltarea abilităților cognitive, în general, și a 

raționamentului – inductiv sau deductiv –, în 

special. În prezent, copiii sunt tolerați când pun 

întrebări, dar ei trebuie încurajați să pună 

întrebări  și  să fie poziționați în situații în care 

să caute și să găsească soluții la probleme din ce 

în ce mai complexe. Astfel, ei nu învață doar 

conținuturi, ci învață și cum să proceseze date și 

cum să ajungă la concluzii corecte pe diverse căi. 

Procesul de educație trebuie să își schimbe 

caracterul, de la informativ, la formativ. Numai 

așa vom transforma anii de școală în ani de 

învățare. 

De aceea, este important ca școlile să-și poată 

adapta cât mai bine procedurile/ metodologiile 

astfel încât să ofere cea mai bună experiență de 

învățare pentru copii. Și prin prisma eficacității 

metodei (dacă elevul a învățat sau nu), și prin 

prisma satisfacției copilului în procesul de 

învățare.  
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I.9 Combaterea eficace a eșecului școlar și 

a părăsirii timpurii a școlii 

 

I.9.1 Implementarea unui program integrat 

de combatere a eșecului școlar și a părăsirii 

timpurii a școlii 

Programul a fost în forme incipiente și poate fi 

în continuare finanțat și dezvoltat din fonduri 

europene (Fondul Social European). Acesta 

vizează extinderea la nivel național a 

programului “Școală după școală”, care va avea 

ca beneficiari copiii cu risc de eșec școlar sau 

părăsire timpurie a școlii. Este esențială 

asigurarea de resurse pentru ore de recuperare 

școlară imediat ce dificultățile au fost 

înregistrate de către cadrul didactic. De 

asemenea, cadrele didactice vor fi încurajate să 

identifice și să formeze grupuri de elevi cu 

aceleași particularități de învățare și să 

organizeze ore de recuperare școlară țintite și 

individualizate. (ex: Metoda TARL) 

I.9.2 Măsuri pentru dezvoltarea și 

îmbunătățirea programelor de tip ”a doua 

șansă” 

Orice copil, tânăr sau adult care a abandonat 

școala trebuie sprijinit în efortul de a finaliza cel 

puțin învățământul obligatoriu. În prezent, 

programele de tip “a doua șansă” sunt rare și 

costă mult. Școlile care doresc să demareze 

astfel de programe trec printr-un proces 

birocratic greoi. O schimbare de abordare în 

organizarea programelor de ”tip a doua șansă” 

este necesară. Propunem în primul rând, 

debirocratizarea procesului de acreditare a 

programelor de tip “a doua șansă” precum și 

accesarea de fonduri europene pentru acestea 

(Fondul Social European). Astfel, elevii vor 

beneficia de prezența unor cadre didactice 

calificate bine plătite. Mai mult, vrem sa creăm 

premisele flexibilizării modului de organizare a 

programelor de acest tip, inclusiv organizarea de 

sesiuni intensive pe perioada vacanțelor școlare 

sau în alte zile libere. De asemenea, când 

numărul de elevi dintr-o comunitate este foarte 

scăzut și nu justifică deplasarea unui număr mare 

de cadre didactice, vor putea fi organizate tabere 

intensive de învățare cu participanți elevi din 

mai multe comunități, precum și utilizarea unor 

medii electronice (platforme de tip e-learning, 

medii de comunicare etc). Școlile implicate în 

programe de tip ”a doua șansă” pot proveni din 

învățământul public sau privat. 

De asemenea, avem nevoie de intervenții 

integrate și eficiente pentru tineri în dificultate 

(NEET) desfășurate în colaborare cu companii și 

industrii. Tinerii NEET sunt tinerii cu vârste 

cuprinse între 15 și 24 de ani care nu urmează 

nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de 

muncă. Vom facilita demararea de programe de 

tip ”A doua șansă” într-un număr cât mai mare 

de comunități, în paralel cu programe de formare 

profesională. Ele vor fi realizate în parteneriat cu 

firmele care încadrează și mențin în câmpul 

muncii tineri provenind din acest grup 

vulnerabil, respectiv care asigură formarea 
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profesională la locul de muncă al acestora 

(ucenicii). 

I.9.3 Sistem on-line eficient de monitorizare 

a eșecului și abandonului școlar 

USR propune reconstrucția actualului SIIIR și 

transformarea acestuia într-un unui sistem 

informatic flexibil, integrat și atractiv pentru 

utilizatori, de monitorizare a școlilor și elevilor. 

Se urmărește atât colectarea de informație 

relevantă în scop statistic, cât și de identificare 

în timp real a nevoilor de sprijin individual sau a 

cazurilor potențiale de eșec sau părăsire timpurie 

a școlii. 

I.9.4 Modificarea metodologiei și normelor 

privind înscrierea în scoală a copiilor a căror 

tutelă este acordată familiei extinse și a altor 

copii aflați în situații speciale 

Orice copil trebuie să aibă acces la educație 

oriunde pe teritoriul României, în orice condiții, 

în orice moment. Copiii a căror tutelă nu este 

deținută de părinții biologici, ci este încredințată 

familiei extinse formal sau informal, nu vor mai 

refuzați la înscrierea în școală, indiferent de cine 

îl înscrie sau de domiciliul copilului. De 

asemenea, copiii care nu au acte de identitate sau 

nu sunt născuți pe teritoriul României, dar își 

însoțesc părinții români înapoi în țară, copiii 

angrenați în migrație pendulară, vor fi înscriși în 

registre speciale și împreună cu autoritățile 

publice locale și cu sprijinul asistenților sociali, 

vor fi demarate procedurile pentru obținerea 

actelor și/sau asigurarea accesului și la alte tipuri 

de servicii publice, beneficii și prestații sociale. 

În paralel cu acest proces, copiii vor avea 

posibilitatea frecventării orelor de curs.  
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I.10 Finanțarea învățământului 

preuniversitar 

I.10.1 Buget eficient pentru educație 

preuniversitară 

 

Ne angajăm să rezolvăm dubla problemă de 

finanțare a sistemului educațional. În primul 

rând, trebuie să maximizăm eficiența fiecărui leu 

cheltuit în sistem. În al doilea rând trebuie să 

finanțam sistemul cât mai bine. 

În ultimii 12 ani, bugetul educației a crescut de 

la 13,8 miliarde lei la 29,2 miliarde lei în 2018. 

O creștere cu 112%, mai mult de dublu. În 

condițiile în care populația școlară în aceeași 

perioadă s-a diminuat cu 18%, de la 4,3 milioane 

la 3,5 milioane. Dacă ne uitam la finanțarea 

aceasta raportată la elev/student vedem o 

creștere cu 160% a finanțării. 

Cu toate acestea, rezultatele acestor creșteri de 

finanțare în educație nu au fost deloc la înălțime. 

România a înregistrat chiar regrese la indicatori 

internaționali relevanți pentru educație. Este clar 

că trebuie să acționăm și asupra eficienței 

banilor cheltuiți. Mai multe fonduri alocate 

ineficient sau sunt pradă corupției, nu vor ajuta. 

De aceea vom muta puterea de decizie asupra 

alocării bugetului de la nivel central și politic, la 

nivelul școlii. Școala, condusă de un consiliu de 

administrație apolitic format majoritar din 

profesori și părinți, este cea mai apta să știe care 

sunt nevoile cele mai presante ale copiilor și cea 

mai interesată să aloce cât mai eficient resursele 

bugetare. 

 

În al doilea rând, politica bugetară trebuie să 

prioritizeze alocarea de fonduri pentru educație. 

Ne propunem să acționăm și asupra acestui 

aspect și să ajungem în mod etapizat, până la 6% 

din PIB alocat educației. 

Nu putem pretinde calitate a învățământului în 

școli care nu au toalete, apă curentă și căldură. 

Conștientizarea importanței investiției eficiente 

în educație este vitală nu doar pentru beneficiile 

intrinseci, ci și ca o soluție pentru creșterea 

economică. 

I.10.2 Alocarea și transparența finanțării, 

precum și consolidarea activităților de audit a 

educației 

Banii publici trebuie să urmeze elevul aflat în 

procesul de educație, direct la unitatea de 

învățământ. Dorim să creștem transparența 

 '-
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finanțării școlilor pentru că acolo merg bani 

publici. Astfel, fiecare școală va trebui să 

publice un raport financiar pe website-ul 

propriu, în care să se vadă toate fluxurile 

financiare care au avut loc, concomitent cu 

întărirea rolului consiliilor de administrație în 

ceea ce privește controlul financiar al școlilor.  

I.10.3 Alocarea finanțării pentru BRSE 

(bazine de risc socio-educațional) 

Propunem alocarea echitabilă a resurselor, în 

funcție de riscul socio-educațional. În mod 

excepțional față de finanțarea per elev, pentru 

copiii din zone cu risc socio-educațional ridicat, 

propunem o finanțare per elev mai mare. Riscul 

socio-educațional va fi măsurat prin indicele de 

risc socio-educațional IRSE. 

I.10.4 Alocarea de resurse financiare 

adecvate prin investiții specifice 

Vom facilita accesarea de fonduri europene și 

atragerea de resurse din comunitate pentru 

modernizarea școlilor. Unele scoli au nevoie de 

cantine, grupuri sanitare decente, apă curentă și 

căldură. Nu toate au aceleași nevoi, dar toate au 

nevoie de modernizare. Vor fi încurajate 

parteneriate cu asociații ale arhitecților, astfel 

încât să obținem spații de învățare adaptate și 

atractive. 

De asemenea, în vederea adaptării la populațiile 

de elevi din ce în ce mai scăzute din mediul rural, 

USR va crea acolo unde este nevoie, campusuri 

școlare rurale, cu program flexibil care să 

permită accesul copiilor dispersați în teritorii 

mai largi, cantine, programe de tip ”Școala după 

școală”, decontarea transportului pentru cadrele 

didactice și nedidactice, soluții de locuire în 

campus pentru cadrele didactice care acceptă 

aceste posturi.  

I.10.5 Oferirea de facilități fiscale pentru 

investițiile făcute de părinți/firme în școală și 

permiterea redirecționării a 2%/20% din 

impozitul pe venit/profit și către școli 

Această măsură prevede ca părinții implicați în 

asociațiile de părinți să primească facilități 

fiscale pentru investițiile pe care le fac în școală. 

Un mecanism similar va funcționa și pentru 

firmele care doresc să finanțeze investiții în școli 

și care pot beneficia de deduceri fiscale pentru 

acest scop. Consiliile de administrație ale 

școlilor vor păstra evidența fondurilor colectate 

de către școală prin aceste mecanisme și vor 

putea decide în mod colegial și transparent în 

cadrul consiliilor de administrație, asupra 

destinației sumelor astfel colectate. 
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II. Învățământul universitar performant  

 

II.1. Cercetarea, dezvoltarea, inovarea, 

priorități pentru România 

II.1.1 Mecanisme de finanțare pentru 

universități: de la confort instituțional și 

politizare la performanță și predictibilitate 

Până în prezent, finanțarea universităților 

românești a urmărit păstrarea confortului 

instituțional, iar aplicarea instrumentelor 

financiare s-a făcut astfel încât ”să mulțumească 

pe toată lumea”. Puținele inițiative menite să 

finanțeze performanța universităților în diverse 

domenii au fost sortite eșecului (așa cum s-a 

întâmplat cu procesul de clasificare a 

universiăților și ierarhizarea programelor de 

studii), se bazează pe date care nu sunt 

validate/verificate și care nu diferențiază  

(indicatorii de calitate din finanțarea de bază) 

sau sunt procese exclusiv formale și care nu 

generează conurență reală (finanțarea pentru 

dezvoltare instituțională). La nivel național, 

alocarea locurilor bugetate se bazează mai 

degrabă pe o alocare istorică coroborată cu 

capacitatea de presiune a universităților. 

Alocarea în interiorul universităților a ”locurilor 

bugetate” se face, de multe ori, pentru a acoperi 

normele didactice ale profesorilor și fără analize 

reale privind calitatea, eficiența, angajabilitatea 

studenților sau satisfacția acestora privind 

programul de studii urmat. 

                                                 
17”Raport de audit al performanței, Analiza fundamentării și evoluției situației obiectivului privind creșterea procentului absolvenților de 

învățământ superior, în conformitate cu prevederile Strategiei Europa 2020”, Curtea de Conturi a României, Pag 79 

Mai mult, se poate corela în multe situații 

volumul finanțării publice primit de universități 

cu apartenența academică, politică și de grup a 

miniștrilor care au condus Ministerul Educației.   

Așa cum arată și raportul Curții de Conturi, 

declinul numărului de studenți nu a produs 

restructurări interne în universități, ci a dus la 

alocări financiare în afara formulelor de 

finanțare, adevărate ajutoare de stat acordare 

arbitrar unor universități.17 

În tot acest context, România nu are ținte proprii 

de performanță sistemică iar țintele impuse prin 

apartenența la UE sunt la distanță foarte mare.   

 

USR propune ca finanțarea de la buget să se facă 

în baza semnării unui Acord de Performanță 

între Ministerul Educației și instituția de 

învățământ superior, valabil pentru o perioadă de 

3 ani, prin care aceasta din urmă își va asuma 

obiective instituționale, măsuri și ținte concrete 

de atins.  Acestea vor fi alese dintre  țintele 

naționale sistemice pe care România le va urmări 

în domeniul învățământului superior și care vor 

fi stabilite într-o primă etapă a acestui proces 

(exemple: reducerea abandonului universitar, 

creșterea angajabilității studenților, creșterea 

ponderii cadrelor didactice atrase din afara țării, 

a ponderii studenților mobili, creșterea valorii 

finanțării atrasă prin proiecte, etc). Anual, 
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progresul universităților în atingerea țintelor 

asumate va fi evaluat și acolo unde nu a fost 

realizat se vor face ajustări financiare. 

Succesul implementării acestei măsuri poate fi 

garantat doar printr-un sistem național precis, 

unitar și eficient de colectare de date însoțit de 

procese periodice de validare în teren a datelor 

colectate. Consiliile de administrație ale 

universităților vor răspunde pentru veridicitatea 

datele transmise iar țintele asumate și progresul 

anual vor fi publice. Sistemul de colectare de 

date va cuprinde inclusiv date privind 

angajabilitatea studenților la 2 ani după 

absolvirea unui program de studiu. Completarea 

și utilizarea Registrului Matricol Unic al 

Studenților va fi obligatorie și va reprezenta 

condiție de semnare a Acordului de 

Performanță. Nicio diplomă nu se va mai elibera 

fără completarea RMU. 

În ceea ce privește alocarea cifrelor de 

școlarizare, Ministerul Educației va finanța cu 

prioritate domeniile de studii considerate de 

interes național (coeficient crescut în formula de 

finanțare). 

Nicio alocare financiară către universități nu se 

va face în afara metodologiilor clare, 

predictibile, transparente, stabilite împreună cu 

reprezentanții comunităților academice. Valorile 

tuturor finanțărilor acordate universităților prin 

Ministerul Educației vor fi publicate. 

 

II.1.2 Încurajarea organizării de stagii de 

internship: echilibru între muncă și studiu 

Programele de internship sunt un atribut 

important al politicii educaționale centrate pe 

rezolvarea nevoilor studenților, precum și un 

instrument de suport și îndrumare a acestora. 

Încurajarea internship-ului în timpul 

universității contribuie la îmbunătățirea 

performanțelor educaționale, sprijină studenții în 

organizarea studiului individual, conturează un 

profil al acestora și, de asemenea, sprijină 

procesul de inserție pe piața muncii, imediat 

după absolvire. În acest sens, USR va încuraja 

creșterea oportunităților și a calității stagiilor de 

practică și internship în defavoarea muncii full-

time, de multe ori realizată în afara domeniului 

studiat care duce treptat la abandon sau scăderea 

interesului și a implicării academice a 

studenților. 

II.1.3 Acces gratuit la biblioteci și baze de 

date virtuale pentru comunitatea academică 

din România 

Accesul tuturor studenților, și cadrelor didactice 

și cercetătorilor la biblioteci și baze de date 

virtuale este o problemă reală generată de faptul 

că universitățile nu asigură constant finanțarea 

acestor resurse. Fără un program național prin 

care Ministerul Educației să finanțeze accesul la 

aceste biblioteci și baze de date pentru toate 

universitățile, nu se rezolvă problema. Această 

politică ar oferi beneficii considerabile nu doar 

cercetătorilor din universități, ci și studenților 

care ar avea oportunitatea de a-și îmbunătăți 
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considerabil calitatea proiectelor, lucrărilor și 

examenelor prin accesul la biblioteci și baze de 

date virtuale cu cele mai noi și mai relevante 

lucrări științifice pentru orice domeniu. 

 II.1.4 Universități românești competitive la 

nivel global 

Pentru a reconecta sistemul universitar și de 

cercetare românesc cu mediul academic din 

statele dezvoltate, România va trebui să își 

prioritizeze cheltuielile din sistemul universitar. 

Acest lucru înseamnă că efortul universităților 

competitive din România de a atinge statutul de 

universități world-class trebuie sprijinit și 

încurajat. USR propune în acest scop 

ierarhizarea universităților și finanțarea lor 

progresivă, pe criterii de performanță 

academică. 

Deși România a aderat la ținta medie asumată la 

nivel internațional de a avea 20% studenți mobili 

din numărul total de studenți, în prezent 

ponderea studenților care au beneficiat pe 

parcursul studiilor de o mobilitate academică 

este de sub 5%. Cauzele principale ale acestui 

fenomen sunt interesul și capacitatea scăzute ale 

universităților pentru accesarea programelor de 

mobilitate dar și  lipsa de interes a studentului de 

multe ori din cauza costurilor ridicare pentru 

accesarea unei mobilități în afara țării. 

Pentru ca un număr mai mare de studenți să 

beneficieze de experiențe internaționale de 

studiu, universitățile vor fi stimulate să acceseze 

programe Erasmus (prin  introducerea de 

indicatori în acordurile de finanțare încheiate cu 

ministerul educației), iar stagiile de mobilitate 

vor fi co-finanțate prin burse de mobilitate peste 

bursa Erasmus plafonată la nivel internațional.  

Pentru studenții doctoranzi, vor fi obligatorii și 

finanțate de la buget prin grantul doctoral: un 

stagiu de mobilitate academică și de cercetare 

precum și participarea la cel puțin o conferință 

internațională în afara țării.  

Pentru ca toți studenții români să beneficiază de 

contexte de învățare internaționalizate, se va 

încuraja atragerea de cadre didactice din afara 

țării. Acestea vor putea fi încadrate și plătite în 

afara grilei de salarizare prin descentralizarea 

politicilor de personal în învățământul superior. 

În ceea ce privește intrarea în cariera didactică, 

una dintre condițiile minime de predare în 

universitate va fi cunoașterea unei limbi de 

circulație internațională demonstrată printr-un 

certificat recunoscut internațional. Această 

condiție se va adresa și actualelor cadre didactice 

care predau în programe de studiu în limbi 

străine.  

Atragerea studenților străini trebuie să fie un 

obiectiv strategic al României pentru care 

trebuie să avem o strategie finanțată 

corespunzător. Abordarea strategică va include 

și o promovare coerentă și unitară a mediului 

academic românesc în afara țării în special în 

bazinele tradiționale de recrutare. Pentru a 

facilita accesul studenților străini, universitățile 
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vor digitaliza procesele de admitere și fluxul de 

documente solicitate iar Ministerul Educației va 

descentraliza și digitaliza procesul de 

recunoaștere a studiilor anterioare.  

Pentru stimularea internaționalizării 

universităților se va propune modificarea 

legislației astfel încât să permită emiterea de 

diplome comune (doubledegree/ jointdegree) 

între universități din România și universități din 

afara țării. 

II.2 Cariera didactică atractivă 

Conform legii actuale, angajarea pe orice funcție 

în mediul academic este posibilă doar prin 

concurs public. În același timp,  practica în 

comunitatea academică românească este 

caracterizată preponderent prin 

promovări/angajări din interiorul universității iar 

fenomenul deschiderii de posturi ”cu dedicație” 

este unul bine-cunoscut. În acest context, vom 

propune, pentru ocuparea posturilor în 

universități, trei tipuri de concursuri: 

- Concursuri pentru promovare în 

interiorul universității: concursuri 

organizate exclusiv pentru promovarea 

în carieră a propriului personal – Tip 1; 

- Concursuri organizate pentru atragerea 

de personal din afara universității la care 

vor participa exclusiv persoane din afara 

instituției – Tip 2;  

- Concursuri publice, mixte, la care poate 

participa oricine îndeplinește criteriile 

minime de ocupare a postului deschis 

(atât din interiorul cât și din exteriorul 

universității) – Tip 3. 

Minim 25% dintre posturi vor putea fi ocupate 

prin concurs Tip 2 și maxim 25% dintre posturi 

se vor ocupa prin concurs Tip 1. 

Politicile de personal din învățământul superior 

au nevoie de o mai mare autonomie universitară 

în primul rând în salarizare pentru a atrage tineri 

în cariera didactică, profesioniști din afara 

universității dar și profesori din afara țării. În 

același timp, este nevoie de debirocratizare și 

descentralizare prin eliminarea Ministerului 

dintr-o serie de procese birocratice. O dată cu 

acordarea unei autonomii mai mari în salarizarea 

personalului, se vor introduce și instrumente de 

răspundere publică precum publicarea de 

informații de interes inclusiv a rapoartelor de 

evaluare a profesorilor de către studenți (date 

centralizate) sau simplificarea ”ieșirilor” din 

sistem și introducerea în legislație a sancțiunilor 

pentru posibile abuzuri.  

În spiritul reducerii abuzurilor de toate tipurile 

din universități, precum și al asigurării accesului 

liber și neîngrădit la spațiul universitar, se va 

introduce funcția de Ombudsman universitar. 

Acesta va activa independent de celelalte organe 

ale universității și va investiga și modera 

cazurile legate de conflicte de muncă, încălcări 
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ale legilor și regulilor interne, discriminare, abuz 

de putere, situații de corupție etc. De asemenea, 

va formula recomandări privind modificarea 

regulamentelor interne, procedurilor sau 

infrastructurii universitare în vederea asigurării 

egalității de șanse și a liberului acces la educație 

de calitate pentru întreaga comunitate 

academică.  

Cadrele didactice au nevoie de trasee flexibile de 

carieră care să le permită să aleagă și o carieră 

preponderent de predare sau preponderent de 

cercetare fără repercusiuni asupra statutului 

socio-profesional sau asupra salarizării. Ambele 

traiectorii trebuie să fie încurajate, evaluate și 

recompensate din perspectiva performanței.  

II.3 Program național destinat exclusiv 

finanțării laboratoarelor 

Din cauza alocării defectuoase a fondurilor 

publice în sistemul universitar, finanțarea 

dedicată modernizării laboratoarelor și a 

asigurării funcționării acestora a fost aproape 

inexistentă. Dată fiind conștientizarea nevoii 

existenței unor laboratoare funcționale în 

universități, este vizată crearea unui program 

național destinat exclusiv finanțării 

laboratoarelor. Un astfel de program va fi 

finanțat din fonduri europene. Prin acest 

program este vizată și finanțarea laboratoarelor 

multifuncționale mobile ce pot fi utilizate în 

sistem ”sharing” inter-universitar.  

Procedurile de achiziții pentru consumabile, 

instrumente de lucru și aparaturi din domeniul 

cercetării științifice sunt birocratizate excesiv, 

ducând la îngreunarea procesului de cercetare 

prin întârzieri de livrare, neconformități de 

calitate și depășirea curentă a pragurilor valorice 

pe anumite categorii foarte frecvente de 

consumabile. Propunem eficientizarea acestui 

flux, prin introducerea de exceptări pentru 

achizițiile publice specifice activității din 

institutele de cercetare și universități. Astfel, 

instituțiile de cercetare vor putea achiziționa 

exact produsele de care au nevoie în proiecte, și 

nu generice cu riscuri de calitate. De asemenea, 

susținem menținerea pragurilor valorice pentru 

achizițiile de produse necesare cercetării, însă nu 

pe coduri principale CPV, ci pe subcategorii 

distincte. Aceste măsuri vor facilita dotarea și 

funcționarea în condiții optime a laboratoarelor 

pentru proiecte de cercetare de mare anvergură. 

II.4 ARACIS- instituție funcțională și 

autonomă față de decidenții politici care să 

urmărească exclusiv standarde de calitate în 

educație 

ARACIS nu a reușit până în acest moment să fie 

o instituție la care societatea să se raporteze cu 

încredere când vine vorba despre calitatea 

învățământului superior. Mai degrabă, ea este 

văzută ca un instrument politic prin care anumite 

grupuri de interese exercită puterea și/sau 

monopol iar deciziile sunt luate pentru a servi 

diverselor interese și nu în spiritul calității 

educației. Neîncrederea este reflectată atât 
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asupra instituției,  cât și asupra calității actului 

de evaluare.  

În cazul proceselor de acreditare, rolul ARACIS 

trebuie menținut cu clarificarea posibilității 

universităților de a apela și la alte agenții înscrise 

în Registrul European așa cum prevăd asumările 

internaționale. În cazul evaluărilor periodice, 

ARACIS ar trebui să se concentreze pe 

evaluarea sistemelor interne de asigurare a 

calității în universități. 

Digitalizarea proceselor de colectare, procesare 

și utilizare a datelor de la universități va fi un 

obiectiv strategic imediat care va duce la 

eficientizarea proceselor. Totodată, calitatea de 

evaluator ARACIS va fi obținută numai în urma 

unei sesiuni de formare, iar ARACIS își va 

defini procese interne de evaluare a prestației 

evaluatorilor.  

ARACIS trebuie să își compatibilizeze 

procedurile cu cele aferente acordării/înscrierii 

calificărilor și standardelor ocupaționale. 

II.5 Eliminarea plagiatului  

Pe lângă folosirea softurilor anti-plagiat, toate 

lucrările pentru care se acordă diplome de 

doctorat vor fi publicate în termen de maxim 5 

ani online și vor fi disponibile tuturor.  

În același timp, studenții, indiferent de tipul 

programului de studiu pe care îl urmează, trebuie 

să urmeze obligatoriu un curs de etică și scriere 

academică, chiar la începerea studiilor. Aceasta 

va fi o condiție sine qua non pentru acreditarea 

programelor de studiu. 

II.6 Creșterea calității procesului 

educațional 

Programele de studiu nu vor mai fi dezvoltate în 

jurul unor liste de cursuri, norme și catedre. Ele 

trebuie să pornească exclusiv de la competențele 

descrise în termeni de rezultate ale învățării. 

Procesele de evaluare, pornind de la standardele 

ARACIS în fiecare domeniu, vor urmări măsura 

în care, studenții, la finalul unui program de 

studiu au dobândit rezultatele planificate ale 

învățării. Se vor desființa astfel listele naționale, 

obligatorii de cursuri specifice fiecărui domeniu 

de studii. Mai mult, se va dezvolta și utiliza 

Cadrul Național al Calificărilor și se va 

introduce obligativitatea actualizării acestuia de 

către universități pentru toate ciclurile de 

educație.  

Pentru creșterea calității procesului educațional, 

studenții trebuie să beneficieze de consiliere în 

carieră și programe remediale. Universitățile vor 

putea norma profesori pentru derularea de 

programe remediale. 

În cazul programelor de doctorat, pentru 

creșterea calității îndrumării în realizarea 

lucrărilor, se va limita numărul maxim de 

doctoranzi care pot fi coordonați de către un 

profesor. 
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II.7 Drepturi și servicii studențești 

În România anului 2019 încă există cămine în 

care studenții trebuie să investească serios în 

camera de cămin pentru ca aceasta să fie 

locuibilă. Un program național de reabilitare a 

căminelor studențești este mai mult decât 

necesar, ținând în același timp cont de o proiecție 

a fluxurilor viitoare de studenți. Totodată, 

cazarea în căminele finanțate din surse publice 

se va face cu prioritate pentru studenții orfani de 

ambii părinți, proveniți din centre de plasament 

sau cazurile sociale. În același timp, căminele nu 

trebuie să reprezinte surse de profit pentru 

universitate, taxele de cămin trebuie să acopere 

exclusiv diferența dintre cheltuielile de 

întreținere și subvenția de la stat.  

Cantinele sunt utile atât studenților, cât și 

personalului didactic și reprezintă opțiuni reale 

pentru asigurarea accesului la surse de hrană 

sănătoase. De aceea, se impune limitarea 

adaosului comercial la maxim 10 %. 

Standardele igienico-sanitare specifice spațiilor 

de învățare, cazare și masă vor fi actualizate în 

parteneriat cu Ministerul Sănătății și în relație cu 

recomandările OMS în domeniul alimentației.  

În ceea ce privește serviciile sociale și 

administrative la care apelează studenții, este 

nevoie ca acestea să fie evaluate periodic 

inclusiv prin feedbackul studenților iar 

rezultatele evaluărilor să se reflecte în salarizare. 

Mai mult, digitalizarea serviciilor de admitere, 

înscriere, înmatriculare și secretariat ar aduce 

beneficii majore studenților și costuri reduse 

suportate de studenți de aceea legislația va fi 

adaptată pentru a permite și facilita aceste 

procese. 

II.8 Guvernanță în universitate; 

Eliminarea “mandatelor fără sfârșit” 

Un alt aspect de ordin deontologic în 

reconstruirea credibilității sistemului de 

învățământ universitar în România este 

depolitizarea acestuia inclusiv prin introducerea 

incompatibilității între funcția sau rolul în 

conducerea unei universități (rector, prorector, 

membru în senat universitar, decan, prodecan, 

președinte de senat, alte funcții de conducere) și 

calitatea de ales sau numit într-o altă funcție 

publică. 

De asemenea, accesul la funcțiile de conducere 

alese din universități trebuie să fie caracterizată 

de transparență și să reprezinte voința tuturor 

cadrelor didactice și a studenților, iar numărul 

mandatelor în funcții de conducere să fie limitat 

la maxim două (8 ani). Pentru asigurarea 

diferențierii structurilor executive de cele de 

reprezentare, directorii de departament, decanii, 

prodecanii, prorectorii nu vor mai putea face 

parte din senatul universității. 

Decanul va fi ales de către toți profesorii din 

facultatea respectivă și de studenții din consiliul 

facultății, cu o pondere de 25% a votului 

reprezentanților studenților. Aceeași ponderare 
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de 25% trebuie să se aplice și în cazul rectorilor 

pentru ca planurile manageriale să ia în 

considerare și nevoile studenților și să nu 

reprezinte exclusiv nevoile electoratului 

profesoral. Studenții trebuie să fie implicați în 

decizii la toate nivelurile universității, inclusiv în 

consiliile departamentelor. 

Pentru funcțiile de conducere nu se vor acorda 

indemnizații de conducere. În schimb, cadrele 

didactice care vor ocupa funcții de conducere 

vor avea o normă parțială de predare și de 

tutoriat cu studenții.  

II.9 Evaluarea și acreditarea școlilor 

doctorale 

Evaluarea școlilor doctorale reprezintă un proces 

pe cât de necesar pe atât de tărăgănat, politizat și 

evitat datorită lipsei de viziune și asumare a 

tuturor actorilor implicați. Standardele de 

evaluare, pe domenii, a școlilor doctorale trebuie 

să fie înalte, competitive internațional,  fără să 

mai permită existența unor școli slab 

performante care funcționează în pofida faptului 

că nu au dotări de calitate, profesori cu cariere 

internaționale sau cu publicații de calitate. 

Fenomenul atragerii de persoane la doctorat, 

inclusiv a întregului aparat tehnic din 

universitate, numai pentru menținerea finanțării 

de la buget, trebuie să înceteze! Școlile doctorale 

vor fi evaluate din echipe mixte de evaluatori 

(50% persoane din Romania, 50% persoane din 

afara țării). Conducătorii de doctorat își vor 

publica profilul academic pe site-ul universității. 

Profilul academic va cuprinde elemente 

relevante din cariera profesională și de cercetare 

inclusiv lista publicațiilor, a articolelor și a 

proiectelor de cercetare derulate. Numărul de 

doctoranzi coordonați de către un profesor 

trebuie să fie limitat.  

În același timp, multiplele intervenții politice în 

legislația care reglementează acordarea și 

retragerea titlurilor de doctor au vulnerabilizat 

sistemul și au dus la scăderea încrederii în ciclul 

doctoral. Legislația va fi modificată pentru e 

permite retragerea cu ușurință a titlurilor de 

doctor atunci când se dovedesc încălcări ale 

normelor deontologice. 

II.10 Condiții echitabile de abilitare 

Obținerea calității de conducător de doctorat 

trebuie să fie un proces echitabil în toate 

domeniile. Trebuie să evităm și situațiile de 

monopol (standarde exagerat de înalte adoptate 

pentru blocarea accesului) sau situații de 

standarde relaxate care dau dreptul oricărei 

persoane cu performanțe reduse în cercetare să 

conducă doctorate. 

II.11 Evaluarea Institutelor și 

Infrastructurilor de Cercetare din România 

O problemă sistemică, ce cauzează irosirea unei 

părți greu de cuantificat din bugetul național, 

este lipsa unei evaluări riguroase a Institutelor 

Naționale de Cercetare-Dezvoltare (INCD), 

Institutelor Academiei Române (I-AR), a 

Universităților (pe partea de cercetare, inclusiv 
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Școlile doctorale), a Instalațiilor și Obiectivelor 

de Interes Național (IOIN), și a Infrastructurilor 

de Cercetare (IC). 

Este imperios necesar ca INCD-urile din 

subordinea MCI cât și I-AR-urile să fie evaluate 

de un corp de experți internaționali, iar 

finanțarea acestora să aibă loc conform 

principiului „finanțarea urmează performanța”. 

În privința IOIN-urilor și IC-urilor acestea 

trebuie riguros inventariate, evaluate și ulterior 

finanțate în baza unei metodologii transparente 

și având la bază exclusiv meritul științific. Toate 

evaluările instituționale și ale infrastructurilor de 

cercetare trebuie să aibă loc cu evitarea strictă a 

conflictelor de interese, folosind experți 

independenți în domeniu și într-un mod cu totul 

transparent.  

II.12 Mecanisme pentru asigurarea 

stabilității și predictibilității în finanțarea 

cercetării 

Finanțarea proiectelor de cercetare va fi făcută în 

cadrul unui mecanism multianual, fundamentat 

legal. Majoritatea bugetele proiectelor de 

cercetare desemnate câștigătoare în cadrul 

competițiilor naționale au fost reduse drastic 

și/sau reeșalonate din mers, unele chiar în 

momentul contractării. 

Pentru a asigura o concurență corectă, 

competițiile pentru programele nucleu vor fi 

deschise pentru toate instituțiile de cercetare din 

România, indiferent dacă este vorba despre 

institute naționale sau institute din cadrul 

universităților. 

II.13 Cariera în cercetare 

România se confruntă cu un fenomen accentuat 

de „fugă a creierelor”, repatrierea acestora, 

împreună cu know-how-ul dobândit în afara 

țării, necesitând stimulente pe măsură. 

Propunem atragerea în special a cercetătorilor 

români (cercetătorii care sunt angajați de minim 

3 ani cu normă întreagă într-o instituție din afara 

României) de valoare din diaspora prin oferirea 

unor stimulente financiare consistente pentru 

(re)integrarea în sistemul românesc de cercetare. 

Pentru a face față competiției tot mai puternice 

din domeniul cercetării, instituțiile de cercetare 

(din institute și universități deopotrivă) vor putea 

atrage cercetători de vârf din mediul 

internațional, prin negocierea directă a salariilor 

și a condițiilor de muncă, în afara grilei de 

salarizare standard. Acești cercetători vor avea, 

ca obligații contractuale, crearea de grupuri de 

cercetare și de școli științifice și atragerea de 

fonduri prin proiecte de cercetare internaționale. 

Prin intermediul acestor școli științifice noi, se 

va asigura transferul de cunoaștere, conectarea la 

rețelele profesionale din lume și pregătirea 

cercetătorilor din România la standarde 

internaționale. 
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II.14 Cresterea perfomanței în cercetare 

prin Actualizarea Cărții Albe a Cercetării 

(proiect realizat de Asociaţia Ad Astra 18 , 

care îşi propune să evidenţieze cercetarea de 

nivel internaţional realizată în România). 

Consiliul Național al Cercetării Științifice 

(CNCS) va fi restructurat ca instituție cu 

personalitate juridică și va fi ordonator de 

credite. Acesta va gestiona jumătate din bugetul 

alocat Ministerului Cercetării. CNCS va aloca 

fondurile exclusiv în sistem competițional, 

limba de depunere a proiectelor va fi engleza, iar 

evaluatorii vor fi aleși pe criterii de performanță 

                                                 
18http://old.ad-astra.ro/cartea-alba/?lang=en 

preponderent din țările membre OECD (lăsând 

poarta deschisă celor naționali, atâta timp cât 

aceștia îndeplinesc standardele impuse și nu se 

află în conflict de interese). Unitatea executivă, 

aflată în subordinea directă a CNCS, ce va 

distribui acești bani, va lua naștere prin 

reorganizarea actualei UEFISCDI și va 

funcționa după modelul ERCEA (Agenția 

executivă a European Research Council). Toți 

banii vor fi alocați transparent, informațiile 

privind competițiile, precum și rezultatele 

proiectelor finanțate, urmând a fi disponibile pe 

un site național, după 

modelul https://www.grants.gov. 

Integrarea și publicarea rezultatelor studiilor de 

cercetare și a bazelor de date aferente se va face 

pe un geoportal cu acces liber care să 

inventarieze și să integreze rezultatele studiilor 

și cercetărilor realizate din fonduri publice și 

benevol din cercetări private realizate în 

domeniul științelor mediului (Harți tematice în 

format vectorial sau/și raster, baza de date, ex: 

https://inspire-geoportal.ec.europa.eu ); 

  

„brain 
drain” 

„brain 
regain” 

(cercetători 
din diaspora) 

„brain gain” 
(atragerea 

de 
cercetători 

de top) 

„brai retain” 
(condiții 
pentru 

cercetarea 
de excelență) 

http://old.ad-astra.ro/cartea-alba/?lang=en
http://old.ad-astra.ro/cartea-alba/?lang=en
https://www.grants.gov/
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/


 

42 

III. Învățare pe tot parcursul vieții 
 

 

III.1. Adulți activi pe piața muncii  

 

Potrivit ediţiei 2018 a studiului Manpower 

Group privind deficitul de talente, 81% dintre 

angajatorii din România își găsesc angajați pe 

posturilor vacante19. Cu Japonia pe locul unu, 

unde 89% dintre angajatori întâmpină dificultăți 

în ocuparea posturilor vacante, România ocupă 

astfel locul doi în lume privind deficitul de 

personal calificat. 

Din pătura subțire a românilor apți de muncă, 

mai calificați sau mai puțin calificați, mulți 

pleacă din țară, apreciază patronatele. Creșterea 

salariilor nu a putut diminua această hemoragie. 

40% dintre tinerii ieșiți din sistemul formal de 

educație sunt fără competențe/ cu competențe 

scăzute în scris-citit, matematică și științe și, ca 

urmare, fără acces la o formare profesională în 

ocupații valorizate pe piața muncii. Aceștia 

îngroașă rândul adulților fără calificare, cu 

calificări scăzute sau cu calificări în ocupații 

care și-au pierdut relevanța.  

Ca urmare, intervenția în acest sector trebuie să 

vizeze în primul rând, potențialii lucrători fără 

calificare, slab calificați sau cu calificări 

redundante și, de asemenea, persoanele 

                                                 
19https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2942250/Local%20Infographics/2018_TSS_Infographics-Romania.pdf 
20https://lege5.ro/Gratuit/gmydinbqgm2a/ordinul-nr-5039-2126-2018-privind-aprobarea-corespondentei-dintre-nivelurile-cadrului-national-al-
calificarilor-actele-de-studii-calificare-ce-se-elibereaza-tipul-de-programe-de-educatie-si-formare-pr 

implicate în educație cu profil atipic care 

întâmpină probleme în adaptarea la sistemul 

formal de educație și formare profesională. 

USR va demara un proces de transformare a 

agențiilor județene de ocupare și formare 

profesională în structuri de suport educațional și 

psihologic pentru adulți, care să furnizeze 

servicii de consiliere și sprijin în formare 

profesională și angajare precum și plasarea 

acestora în formare profesională, servicii 

necesare pentru atragerea persoanelor inactive 

pe piața muncii.  

III.2. Educație versus calificare 

 

Accesul la cursuri de formare profesională 

depinde de nivelul de studii. În prezent, 

aproximativ 1,8 milioane de persoane adulte 

aflate în afara sistemului ISCED de clasificare 

(care nu au participat niciodată sau nu au 

finalizat ISCED 0 sau ISCED 1), precum și 

persoanele cu nivel ISCED 0, nu mai pot accede 

la cursuri de formare profesională de nivel 120. 

Mai mult, România este codașa europeană în 

ceea ce privește participarea adulților la 

învățare21. 
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Programele de tip “A doua șansă” sunt greoaie și 

inflexibile și nu reușesc să stimuleze adulții să se 

întoarcă la școală pentru a atinge măcar ISCED 

1. 

În acest sens, USR propune integrarea 

programelor de tip ”A doua șansă” în sistemul 

dual care să permită nu numai accesul la 

calificări de nivel 1 al persoanelor fără ISCED 1, 

în paralel cu programe intensive de dobândire de 

competențe de scris-citit și socotit, dar și 

obținerea unor venituri și alte beneficii în 

întreprinderile gazdă, care să îl ferească de 

sărăcie pe individul antrenat în învățare și 

formare profesională.  

III.3. Flexibilizarea activității Autorității 

Naționale pentru Calificări și adaptarea 

acesteia la o piață a muncii dinamică 
 

Piața trebuie să fie permanent deschisă unor noi 

ocupații. ANC, acum aflată în subordinea 

Ministerului Educației, este o instituție extrem 

de birocratizată care afectează negativ dinamica 

pieței muncii prin supra-reglementare și supra-

taxare. Ca urmare, propunem eliminarea 

acreditărilor în ceea ce privește programele de 

formare și centrele de evaluare și certificare a 

competențelor profesionale, precum și taxarea 

pentru dezvoltarea de noi standarde 

ocupaționale. Diplomele ANC nu au, în prezent, 

relevanță decât în mediul extrem de birocratizat 

                                                 
21Pag. 64, https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2018-education-and-training-monitor-country-
analysis.pdf 

al instituțiilor de stat care nu verifică 

competențe, ci hârtii. Pe piața muncii din 

sectorul privat însă, competențele sunt cele 

solicitate și valorizate. Diplomele ANC au o 

relevanță scăzută și, în unele domenii de 

activitate, cum este IT, ele nici nu există, iar dacă 

există, sunt desuete. 

Doar înzestrarea reală a formabililor cu 

competențe relevante va duce la maturizarea 

pieței de formare profesională și de evaluare și 

certificare a competențelor profesionale, precum 

și la dezvoltarea de relații funcționale între 

această piață și firmele angajatoare. 


