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Propuneri de politici publice 

„Parteneriate locale pentru educație – soluție pentru creșterea calității ofertei educaționale a unităților de învățământ în 

materia CDȘ” 

 

Organizația inițiatoare Asociația Centrul Syene pentru Educație  Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii 

Date de contact Adresă: Str. Dr. Ion Ghiulamila, nr. 22, sector 5, București 

Telefon: (+4) 0371.355.567/ 0720.162.461/ 0720.081.260 

E-mail: office@syene.ro  

Sediul social: Șos. Bârnova, nr. 29 B, Iași, județul Iași, cod 

poștal 700284 

Punct lucru: Calea Chișinăului, 27, Clădirea Fibresin, etajul 2, 

biroul 9, Iași, cod poștal 700177 

Telefon: (+4) 0232.803.248 sau adresa de email 

E-mail: contact@cunoastere.org 

Titlul propunerii de politică 

publică 

Parteneriate locale pentru educație – soluție pentru creșterea calității ofertei educaționale a unităților de învățământ în 

materia CDȘ 

Secțiunea 1 Argumente pentru inițierea propunerii de politică publică 

1.1. Definirea 

problemei:  

a. cauze și efecte 

b.  măsura în care 

acesta afectează 

diferiții actori 

Potențialul CDȘ 

În raport cu oferta generală pe care învățământul românesc o pune la dispoziție, curriculum la decizia școlii (CDȘ) nu este 

privit ca o „realitate educațională” care este implementată conform așteptărilor elevilor și părinților. În teorie, opționalul 

trebuie să cointereseze elevii prin libertatea pe care o oferă școlilor de a propune propriul curriculum și să ofere elevilor 

posibilitatea de a alege din mai multe variante a unei opțiuni care să răspundă cel mai bine nevoilor lor de formare. În prezent, 

numărul de ore alocate curriculumului la decizia școlii variază conform planurilor cadru până la 7 ore pe săptămână, însă 
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c. implicațiile pe care 

lipsa de acțiune în 

domeniu le are 

d. date statistice care 

susțin definirea 

problemei 

 

multe dintre aceste ore nu sunt percepute ca opțional, ci sunt, după cum le descriu elevii, confundate cu disciplinele „normale” 

Acest lucru se întâmplă tocmai din cauza modului teoretic, rigid în care este pus în practică. 

CDȘ are un mare potențial da a conduce la creșterea calității ofertei educaționale în școala românească în mai multe maniere. 

În primul rând, oferă oportunitatea elevilor de a studia teme și subiecte de actualitate, în al doilea rând, oferă libertatea 

profesorilor de a utiliza metode non-formale și instrumente didactice noi, care să contribuie la o mai bună capacitare a elevilor, 

în al treilea rând, poate constitui un avantaj competitiv pentru fiecare unitate de învățământ dacă la nivelul acestora sunt 

stabilite opționale într-un domeniu și, astfel, s-ar putea diferenția de celelalte prin oferta educațională. În raport cu oferta 

generală pe care învățământul românesc o pune la dispoziție, curriculumul la decizia școlii (CDȘ) nu este privit ca o „realitate 

educațională” care este implementată conform așteptărilor elevilor și părinților. În teorie, opționalul trebuie să cointereseze 

elevii prin libertatea pe care o oferă școlilor de a propune propriul curriculum și să ofere elevilor posibilitatea de a alege din 

mai multe variante pe aceea care răspunde cel mai bine nevoilor lor de formare. În realitate, CDȘ îndeplinește două funcții 

pragmatice care nu contribuie neapărat la pregătirea elevilor pe termen lung. În primul rând, CDȘ este folosit pentru a substitui 

o oră de pregătire individuală pentru disciplinele obligatorii la care profesorul decide că este nevoie de aprofundare și cele 

incluse în examenele naționale. În al doilea rând, există situații în care CDȘ nu acoperă niște nevoi educaționale concrete, ci 

este folosit pentru întregirea normelor didactice și deci conținutul este, mai degrabă, proiectat astfel încât să fie accesibil 

profesorilor care au nevoie de întregirea normei. Există un ansamblu de probleme și cauze care fac imposibilă analiza CDȘ în 

afara sistemului educațional în ansamblu, dar care transformă un instrument care ar putea fi performant la nivelul școlii 

românești, într-o povară pentru toate categoriile de actori educaționali: elevi, profesori, părinți și chiar părți interesate. 

Organizarea CDȘ: supraaglomerarea școlii și oportunitatea spațiilor alternative 

În ceea ce privește organizarea CDȘ, există două probleme principale: limitarea alegerii opționalului din cauza infrastructurii 

școlare, alături de problema managementului orarelor care nu permit organizarea opționalelor pe grupe și dificultatea 

organizării CDȘ în spații alternative din afara școlii. Astfel, alegerea opționalului ajunge să se facă prin decizia majorității, iar 

în multe dintre școli există chiar regula ca opționalele să nu se organizeze fără un număr minim de elevi înscriși dintr-o clasă. 

Elevii nu au garanția astfel, că opțiunea lor este respectată câtă vreme colegii de clasă aleg în majoritate alt opțional, iar 

numărul sălilor de clasă este insuficient în multe unități de învățământ pentru a putea asigura împărțirea elevilor la mai multe 

opționale. Mulți elevi își arată interesul față de tematici CDȘ propuse celorlalte clase din același an de învățământ, dar nu pot 

opta sau participa la aceste ore pentru că orarul nu le permite. Obligativitatea de a parcurge un opțional al cărui conținut este 
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promovat ca fiind la alegere este un factor descurajator pentru elevi și deci, interesul pentru respectiva disciplină scade, fiind 

tratat cu superficialitate. Această situație nu este prezentă în toate școlile, dar ponderea celor care au semnalat această problemă 

în toate activitățile de cercetare derulate în proiectul EDUPOL demonstrează prezența ei. Situația este prezentă mai ales în 

școlile mari cu un număr crescut de cadre didactice sau în cele percepute ca fiind mai performante, în care este un număr mult 

mai mare de elevi înscriși și în care infrastructura școlii în materie de clase și dotări nu poate face față, iar nici orarul nu poate 

fi armonizat din cauza organizării orelor în mai multe serii. Cel de-al doilea aspect semnalat recurent este dificultatea 

organizării opționalului în spații alternative unde elevii pot observa practic ceea ce studiază, așa cum sunt muzeele, grădinile 

botanice, instituțiile publice etc. Cu privire la această nevoie, dificultățile întâmpinate sunt birocrația excesivă impusă de 

inspectoratele școlare cu privire la ieșirea elevilor din perimetrul școlii și lipsa unor parteneriate instituționale între unitățile 

de învățământ și instituțiile de cultură, astfel încât, ieșirea din școală în scopuri didactice să se transforme într-o regulă, măcar 

pentru CDȘ. 

Resurse limitate și lipsa programelor de pregătire a cadrelor didactice pe tot parcursul vieții 

Problema resurselor rămâne una de actualitate pentru derularea orelor de CDȘ, lipsa sălilor de clasă și a materialelor face 

oferta școlară românească prea puțin competitivă cu exemplele oferite de alte școli europene. Totodată, lipsa de resurse 

materiale din școală este privită ca factor care scade motivația, atât a profesorilor, cât și a elevilor pentru implementarea 

opționalelor. Echipamentele și tehnologia ar trebui să fie indispensabile astăzi în procesul de învățare, atât pentru că elevii dau 

dovadă de mai multă atenție și implicare când acestea sunt utilizate, cât și pentru că ajută la adaptarea cu cerințele unui sistem 

educațional modern, european. Cele mai multe cadre didactice consideră tehnologia un impediment și nu un sprijin în actul 

de predare, iar perspectiva acestora cu privire la cât de mult este utilizată tehnologia este foarte diferită de ceea ce își doresc 

elevii. 

Școala românească pornește cu handicapul unei resurse umane care nu poate răspunde tuturor problemelor cu care se confruntă 

actuala generație de elevi, de la problemele de migrație și abandon care afectează familiile și până la problemele din societate 

de care ei sunt mult mai preocupați, dar nu se regăsesc în programele școlare. Unii profesori acceptă catedra ca variantă de 

compromis sau ca alternativă la alte locuri de muncă pentru care nu s-au calificat inițial, unii dintre aceștia „vânează” 

oportunitatea pe care o oferă catedra pentru a-și rotunji veniturile prin ore de pregătire individuală cu elevii, alții nu pot trece 

de obstacolul examenului de titularizare, iar cei mai mulți dintre cei care au vocație se lovesc de lipsa dotărilor din școli, de 
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infrastructura școlară învechită și de obstacolele venite din partea sistemului. În acest context, statutul cadrului didactic în 

societatea românească a avut mult de suferit în ultimele decenii. La acestea se adaugă lipsa programelor consecvente de 

formare continuă a cadrelor didactice. Până în prezent, această problemă s-a aflat pe agenda factorilor decizionali, însă fără 

rezultate semnificative.  

La capitolul resurse informaționale, profesorii își manifestă disponibilitatea de a urmări platforme online, grupuri de discuție, 

forumuri educaționale și de a participa la schimburi de experiență în vederea pregătirii opționalelor, însă sunt rezervați în a se 

implica într-un peer learning online sau în a contribui la rândul lor la conținutul platformelor educaționale. Motivul este că nu 

doresc să împărtășească materialele și experiențele de bună practică derulate de ei în platformele educaționale online din cauza 

experienței plagiatului cu care s-au confruntat în trecut. 

Învățământ bazat pe cunoștințe și nu pe competențe 

Există o implicare redusă a comunității și părților interesate în procesul educațional pentru a susține școala românească și a 

contribui, începând de la nivel local, la educarea viitorilor cetățeni și angajați. În prezent, liceele tehnologice beneficiază de 

programe de învățământ dual și curriculum în dezvoltare locală prin care sunt susținute parteneriate între unitățile de 

învățământ și viitorii angajați. Liceele cu profil vocațional compensează teoria cu ore de aplicații puse la dispoziție de 

curriculum diferențiat. Liceele teoretice au o pondere foarte mare din totalul unităților de învățământ, acestea împreună cu 

școlile gimnaziale se concentrează pe dimensiunea exclusiv teoretică și acumularea cunoștințelor fără însă a pune accent și pe 

dimensiunea practică a pregătirii oferite de școală. Problema fundamentală pe care atingerea competențelor o ridică este că 

școala românească asigură atingerea doar a primului nivel de pregătire în obținerea unei competențe, anume dobândirea 

cunoștințelor, indicatorii cu privire la deprinderi și atitudini fiind insuficient regăsiți la nivelul școlii românești. În contextul 

în care disciplinele din trunchiul comun împreună cu programa nu reușesc să vină în întâmpinarea nevoilor elevilor, așteptările 

se orientează către disciplinele opționale. Curriculum la decizia școlii este o oportunitate, nu numai pentru faptul că școlile 

pot veni cu o ofertă educațională care să le diferențieze, ci mai ales că, prin opționale, școala are posibilitatea de a acoperi, 

chiar dacă în mică măsură, din vulnerabilitățile trunchiului comun în materia dezvoltării competențelor, dar nu o face în mod 

susținut și coerent. Această abordare coroborată cu lipsa resurselor materiale, gradul mare de încărcare a programei, metodele 

de predare adesea învechite, supraaglomerarea claselor și constrângerile generate de planificarea orarului fac din școala 

românească un spațiu neatractiv pentru elevi.  
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Utilizarea parteneriatelor și resursele externe – o soluție prea puțin explorată 

Utilizarea resurselor externe și încheierea de parteneriate este descrisă ca dezirabilă de toate categoriile de părți interesate, 

însă în practică, utilizarea resurselor externe rămâne limitată la ora de opțional și mult mai prezentă în activitățile extra-

curriculare pe care școala le întreprinde sau la care participă, cu precădere pentru programul „Săptămâna Școala Altfel”. 

Implicarea resurselor umane externe este privită cu ușoară reticență de cadrele didactice care au ținut, în mai multe rânduri, 

să sublinieze că întreg corpul profesional al școlilor este pregătit să susțină orice opțional, iar apelul la astfel de resurse se face 

doar pentru a aduce un plus de valoare abordării de la clasă și nu pentru a înlocui dascălul. Explicația derivă din mai multe 

aspecte cum ar fi completarea normelor didactice, dar și provocările pe care însuși sistemul de educație românesc le ridică în 

contextul variantei de a derula un CDȘ în regim externalizat. În orice caz, apelul la resursa umană externă, pentru a sprijini 

ora de CDȘ nu poate fi însă susținut momentan decât prin voluntariat din partea celor interesați pentru că lipsa resurselor școlii 

face imposibilă bonificarea sau remunerarea persoanelor și organizațiilor care sprijină derularea orelor de CDȘ în cazuri foarte 

rare. 

Informațiile și datele care stau la baza definirii problemei, a cauzelor și efectelor ei au reieșit ca urmare a unei cercetări derulate 

la nivel național, la care au luat parte 118 unități de învățământ, 89 de cadre didactice, 93 de elevi de la toate ciclurile de 

învățământ și 40 de părinți. Datele prezentate mai jos se bazează pe răspunsurile venite din partea a 91 de unități de învățământ 

participante la monitorizarea „Mecanism CDȘ”. Dintre unitățile de învățământ care au luat parte la mecanismul de 

monitorizare CDȘ, 24 sunt colegii și licee, 41 sunt școli generale și 16 sunt școli primare. În total, 79 sunt unități de învățământ 

publice și 12 sunt private, 64 de unități de învățământ se află în mediul rural și 27 în cel urban. Distribuția răspunsurilor la 

nivel național s-a făcut relativ echilibrat între județe, astfel încât numărul răspunsurilor primite s-a situat între 1 și 5 chestionare 

completate în unitățile de învățământ diferite din 34 de județe. 
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Din rezultatele aplicării mecanismului de monitorizare, resursele materiale și echipamentele, dar și infrastructura școlară în 

materie de spații sunt considerate în bună parte satisfăcătoare pentru derularea CDȘ, dar nu suficiente. În aproximativ 68% 

din cazuri, unitățile de învățământ susțin că dispun în mare măsură de resurse materiale și echipamente pentru a derula CDȘ. 

Acest lucru, în bună parte, pentru că în 1 din 2 cazuri, opționalul reprezintă o aprofundare sau o extinderea materiei obligatorii 

care este predată teoretic. Răspunsurile venite din partea celor 91 de unități de învățământ arată o altă problemă care trebuie 

să constituie un semnal de alarmă. În prezent, parteneriatele cu instituții, organizații neguvernamentale sau private vizează 
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numai derularea programelor extra-curriculare care, deși binevenite din perspectiva experienței practice, atrag implicarea 

numai a unei părți a elevilor, iar acest lucru se face peste programul deja încărcat din școală. Curriculum la decizia școlii este 

o oportunitate prin care parteneriatele pot fi fructificate, putând beneficia de ele mai mulți elevi. În acest moment însă, numai 

puțin de peste 11% din media opționalele derulate în cele 91 de unități de învățământ participante la cercetare erau dezvoltate 

în parteneriat cu un ONG sau o companie/ persoană fizică autorizată și 13% în parteneriat cu o instituție publică.  

În plus, există prea puține acțiuni la firul ierbii întreprinse de organizațiile neguvernamentale. 60% dintre unitățile de 

învățământ susțin că sprijinul venit din partea ONG-urilor și partenerilor instituționali și privați este în mică și foarte mică 

măsură. 8 unități de învățământ nici nu au beneficiat de o astfel de colaborare, iar numai 13 % sunt mulțumite de susținerea și 

colaborarea cu sectorul neguvernamental și cu partenerii externi.  
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Implicarea părților interesate este un deziderat pe care toate categoriile de participanți la activitățile de cercetare l-au avut în 

vedere. O parte dintre școli chiar se bucură de parteneriate solide cu instituții, voluntari, organizații neguvernamentale și 

companii care sprijină derularea orelor de opțional prin asigurarea unor spații alternative și experți invitați temporar sau 

permanent pentru a ține prezentări și a-i iniția pe elevi în teme neparcurse până atunci în școală. Sprijinul oferit de părțile 

interesate la orele de opțional, precum și oportunitățile extra-curriculare pe care le pun la dispoziție sunt resurse externe 

întotdeauna binevenite în școlile românești care ar putea compensa pentru alte nevoi. 

1.2. Grupuri afectate Direct: elevi, comisiile de specialitate și cadre didactice care derulează CDȘ în unitățile de învățământ, inspectorate școlare 

județene,  

Indirect: părți interesate (ONG-uri din domeniul educației, instituții/ organizații de cultură și educație, instituții și organizații 

economice, companii, experți în domeniul educației, comunități locale), Ministerul Educației Naționale, Ministerul 

Finanțelor Publice, Institutul de Științe ale Educației. 

Secțiunea a 2-a: Scopul și obiectivele propunerii de politică publică 

2.1. Scopul propunerii de 

politică publică 

 Creșterea calității implementării curriculumului la decizia școlii pentru a răspunde mai bine nevoilor de formare și 

informare ale elevilor pe termen lung, în conformitate cu standardele europene. 

2.2. Obiectivele generale/ 

specifice/ 

operaționale ale 

propunerii de 

politică publică 

Obiectiv general 

 Creșterea gradului de implicare a părților interesate în elaborarea și implementarea CDȘ la standardele unui sistem 

de educație european. 

Obiective operaționale 

 Creșterea nivelului de interacțiune și asigurarea unor canale de comunicare pentru dezvoltarea unor parteneriate 

locale pentru educație între părțile interesate și unitățile de învățământ; 
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 Stimularea părților interesate de a sprijini implementarea curriculumului la decizia școlii pe mai multe filiere: 

transfer de know-how pe diferite teme de interes, sponsorizări și donații de materiale și echipamente, programe de 

formare pentru cadrele didactice, asigurarea unor spații alternative pentru derularea CDȘ etc. 

 

Secțiunea a 3-a Descrierea opțiunilor de soluționare a problemelor identificate 

Varianta 1 – Menținerea actualei politici cu privire la CDȘ 

Această opțiune prevede absența intervenției în schimbarea politicii CDȘ. 

Menținerea acestei opțiuni nu rezolvă problemele identificate. În sistemul 

românesc de educație, ideea de a dezvolta parteneriate nu este nouă. Cele mai 

întâlnite rețele de parteneri sunt între școli la nivel național și cu cele la nivel 

european pentru schimbul de bune practici prin Programul Erasmus+. Acestea 

facilitează parteneriatele strategice între școli, precum și schimburile de 

experiență pentru elevii și profesorii din statele europene și terți. În ceea ce 

privește parteneriatele școlare pentru derularea unor discipline, acestea sunt 

mai prezente în învățământul liceal profesional și tehnic. CDL (Curriculum în 

Dezvoltare Locală) și Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social 

pentru Formarea Profesională din cadrul inspectoratelor școlare constituie 

infrastructura prin care oferta curriculară în unitățile de învățământ este creată 

și pusă în aplicare cu sprijinul agenților economici. Scopul este acela de a 

asigura pregătirea profesională a elevilor astfel încât aceștia să deprindă 

competențele necesare intrării în câmpul muncii după terminarea studiilor. 

Acest tip de parteneriat este reglementat prin Ordinul MEN nr. 3914/2017 - 

aprobarea Reperelor metodologice privind proiectarea curriculumului în 

dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al 

liceului, filiera tehnologică și învățământul profesional, Ordinul nr. 3502/2018 

privind aprobarea Orientărilor metodologice generale pentru elaborarea 

Varianta 2 – Crearea și extinderea unei rețele de parteneriate locale 

pentru educație între unitățile de învățământ și părți interesate pentru 

derularea CDȘ 

Crearea infrastructurii prin care să fie stimulate parteneriatele între unitățile de 

învățământ și alte instituții și organizații publice și private la nivel local astfel 

încât cele din urmă să poată sprijini școlile în derularea curriculumului la 

decizia școlii și a altor discipline în mai multe moduri. În primul rând, prin 

transfer de experiență și know-how către elevi și profesori. Instituțiile și 

organizațiile private pot susține CDȘ prin experți invitați la ore, ateliere și 

cursuri pentru cadrele didactice pe temele de interes care pot fi abordate la 

CDȘ. Alternativ, partenerii locali pot sprijini prin programe de formare pentru 

managementul unităților de învățământ accesarea surselor alternative de 

finanțare, astfel încât să le fie sporită independența financiară pentru dotări și 

materiale didactice dar și pe teme de management. În al doilea rând, prin 

punerea la dispoziție gratuit a unor spații alternative pentru derularea 

opționalelor la sediile companiilor și ONG-urilor, în muzee, teatre etc. În al 

treilea rând, prin sponsorizări și donații de echipamente, materiale, recuzită în 

școli care să fie utilizate la orele de opțional.  

Această variantă se inspiră dintr-un model care deja se implementează în 

sistemul de învățământ tehnologic unde CDL (curriculum în dezvoltare locală) 
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curriculumului în dezvoltare locală pentru clasele a XI-a și a XII-a ciclul 

superior al liceului, filiera tehnologică, și pentru clasa a XI-a învățământ 

profesional; Ordinul nr. 3033/14.01.2002 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare şi funcționare a Comitetelor Locale de Dezvoltare a 

Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională, precum și reglementări 

speciale ale învățământului profesional și tehnic, cadrul general de elaborare a 

curriculumului, planurile cadru etc. În plus, încă din anul 2000, prin Ordinul 

nr. 3832/19.05.2000 cu privire la organizarea activității de instruire practică a 

elevilor în învățământul tehnic-profesional preuniversitar prin parteneriat 

internațional, extindea posibilitatea efectuării stagiilor de practică în 

străinătate. Dat fiind faptul că practica de specialitate se regăsește în liceele 

tehnologice prin CDL, iar în cele vocaționale prin CD (curriculum diferențiat), 

liceele teoretice sunt singurele care exclud complet activitățile practice din 

orarul școlar. Orele CD disponibile în învățământul liceal teoretic sunt alocate 

unor discipline care vin în completarea TC, iar abordarea este una teoretică. 

Riscuri 

 Actualul sistem induce nivel nerealist al așteptărilor din partea 

absolvenților învățământului obligatoriu și liceal cu privire la piața 

muncii și rolul lor în societate. 

 Varianta conduce la rezolvarea problemei, ci menține actualele carențe 

ale sistemului de educație: infrastructură școlară deficitară, opționale 

centrate pe dezvoltarea informațiilor, nu pe dobândirea competențelor, 

lipsa programelor de formare inițială și continuă a cadrelor didactice 

pentru a susține discipline opționale pe tematic noi, de interes.  

 Ofertele școlare în domeniul CDȘ nu țin cont de nevoile reale de 

pregătire a elevilor și de nevoile din piață pentru a facilita incluziunea 

lor mai ușoară ca viitori angajați. 

presupune activități practice din care elevii dobândesc competențe cu sprijinul 

agenților economici cu care unitățile de învățământ încheie parteneriate. În 

cazul CDȘ, parteneriatele pot urmări activități de practică specializate pentru 

profilul liceelor teoretice unde accentul va fi pus pe modul în care informațiile 

dobândite în școală pot fi utilizate. Introducerea unor activități aplicative în 

școală nu va fi însă unicul scop al parteneriatelor; cu ajutorul specialiștilor din 

instituții, companii și ONG-uri invitați la orele de CDȘ scopul este de a 

familiariza elevii cu tematici și abordări care să-i ajute în viitor, să le deschidă 

orizonturile către activități de voluntariat și stagii care să îi pregătească din 

timp pentru carierele pe care doresc să le urmeze. În plus, se vor bucura de 

sfaturile și îndrumările profesioniștilor invitați să discute despre domeniul lor 

de activitate.  

Punerea în aplicare a variantei va presupune următoarele:  

 Înființarea unor rețele similare Comitetelor Locale de Dezvoltare a 

Parteneriatului Social pentru Formare Profesională, dar pentru 

derularea CDȘ. Aceste rețele vor fi gestionate de inspectoratele școlare 

județene care vor facilita contactul școlilor cu terții care doresc să 

sprijine derularea orelor de CDȘ sau doresc să încheie parteneriate cu 

acestea. Școlile pot însă încheia parteneriate și fără a apela la 

infrastructura pusă la dispoziție de inspectoratele școlare județene. 

Infrastructura pusă la dispoziție de ISJ-uri are ca scop asigurarea unui 

acces egal la parteneriate și pentru școlile din medii defavorizate. 

 În acest sens va fi creat un registru al experților și entităților care 

doresc să intre în parteneriate cu școli pentru derularea CDȘ, fără a 

limita posibilitatea școlilor de a apela la alți potențiali parteneri. 

Scopul registrului va fi de a oferi acces egal la parteneriate tuturor 

școlilor indiferent de mediu. 
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Beneficii 

 Existența unui model de bună practică în liceele tehnologice care poate 

fi multiplicat. 

 Existența cadrului formal prin care se pot dezvolta parteneriate cu 

unitățile de învățământ, care în prezent se materializează în activități 

extracurriculare pentru liceele teoretice și CDL pentru cele 

tehnologice. 

 În vederea încheierii parteneriatelor pentru derularea împreună cu un 

expert extern a orei de CDȘ, va fi elaborat un set de termeni de 

referință pe care trebuie să îi îndeplinească experții invitați la clasă, 

fără însă a fi restrictive. Scopul experților invitați la orele de opțional 

nu este de a înlocui cadrul didactic, ci de a împărtăși din experiența și 

modul de lucru pe care îl adoptă în activitatea profesională relevant 

pentru CDȘ-ul derulat. Astfel, finalitatea așteptată este înțelegerea de 

către elevi a modul în care informațiile puse la dispoziție de școală îi 

ajută în viitoarea activitate profesională sau în  viața de zi cu zi. 

 Petru a încuraja implicarea părților interesate ca parteneri ai școlilor, 

va fi identificat un mijloc de bonificație a acestora (reduceri fiscale, 

vouchere sau alte măsuri) în funcție de tipul implicării și gradul ei. 

 Pentru a crește calitatea opționalului și încuraja parteneriatul în 

derularea acestuia, vor fi introduse cerințe de calitate precum: fiecare 

școală va încheia cel puțin un parteneriat cu o instituție și cu o entitate 

privată (ONG/ companie) și fiecare CDȘ va avea cel puțin o dată pe 

semestru un specialist invitat la oră și/sau o vizită tematică. 

  

Riscuri 

 Implicarea redusă a potențialilor parteneri în lipsa unei motivații 

financiare directe. 

 Școlile din medii defavorizate, din comunități izolate au șanse reduse 

de a încheia parteneriate chiar și cu implicarea ISJ. Complexitatea 

procesului de stabilire a beneficiilor și cuantumului lor de care se 

bucură operatorii economici și ONG-urile ca urmare a intrării în 

parteneriatele locale pentru educație; 
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Beneficii 

 Crearea unor punți de comunicare între viitori absolvenți și potențialii 

angajatori prin invitarea experților externi la orele de CDȘ, astfel încât 

să fie diversificate programele de voluntariat, practică și ucenicie. 

 Varianta de soluționare facilitează actualizarea conținuturilor și 

metodelor educaționale prin transferului de informații între părțile 

interesate și cadrele didactice; 

 Uniformizarea accesului la discipline noi de studiu, tematici și 

specialiști pentru toți elevii, nu doar pentru cei implicați în activități 

extracurriculare; 

 Diversificarea surselor de finanțare pentru școli prin donații și transfer 

de cunoștințe; 

 Capacitarea unităților de învățământ de a accesa surse de finanțare 

alternative și de a încheia parteneriate cu rețele școlare din străinătate. 

Secțiunea a 4-a Identificarea și evaluarea impactului 

4.1      Impactul economic și asupra mediului de afaceri 

La  nivelul anului 2016-2017, 49.5% elevi studiau la un liceu teoretic, potrivit 

INSSE1. La nivelul anului 2016, 25.6% din absolvenții de liceu au urmat și o 

facultate potrivit Eurostat2. Față de absolvenții liceelor tehnologice, cei ai 

liceelor teoretice nu au așteptări realiste cu privire la oferta de pe piața muncii 

Parteneriatele pentru derularea orelor de CDȘ facilitează interacțiunea dintre 

elevi și viitorii lor angajatori, fie că este vorba despre companii, instituții  sau 

ONG-uri. Pot deschide oportunități pentru stagii și programe de voluntariat 

care să îi ajute pe elevi să descopere cum pot pune în aplicare cunoștințele pe 

                                                           
1 http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/sistemul_educational_in_romania_2016_2017.pdf 
2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_tertiary-education-attainment_en.pdf 
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și rolul lor ca viitori angajați de aceea, mulți aplică pentru șomaj (25% în 2012 

în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani) sau părăsesc țara. Principala 

nemulțumire atât a absolvenților de liceu, cât și a angajatorilor este că primii 

nu au competențele necesare, abilitățile practice de care au nevoie la un loc de 

muncă, de aceea companiile investesc în traininguri și calificare la locul de 

muncă, dar și în programe de dezvoltare personală pentru dobândirea unor 

aptitudini sociale. Tot mai multe companii iau însă legătura cu elevii încă din 

liceu, oferindu-le programe de practică, dar care vin ca activitate în plus peste 

programul foarte încărcat ale elevilor la școală. În „Strategia națională în 

domeniul politicii de tineret 2015-2020”, se arată că absolvenții români de liceu 

și facultate, fie sunt sub-calificați sau supra-calificați pentru oferta de pe piața 

muncii. Lipsa de satisfacție față de pregătirea și oportunitățile pe care școala 

românească le oferă are drept consecință emigrarea la studii sau pentru 

identificarea unor oportunități profesionale mai bine remunerate.  

În ceea ce privește, antreprenorialul în rândul tinerilor, 1 din 100 de tineri 

începe o afacere și mai puțin de 10% din cei care au o afacere au baza teoretică 

și competențele încă de la începutul demarării afacerii (Strategia națională în 

domeniul politicii de tineret 2015-2020). Cu toate că există discipline 

obligatorii de economie și educație antreprenorială, la finalul parcurgerii lor, 

elevii nu au competențele necesare în lipsa activităților practice. 

Potrivit Strategiei națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020, peste 

60% dintre tineri sunt neinteresați de politica de la nivel național și local și 

chiar mai mulți, de cea la nivel european. De asemenea, nu au competențe 

civice, 4 din 5 tineri nu cunosc nicio organizație neguvernamentală și cei mai 

mulți nu au nici măcar cunoștințe despre organizarea administrativă, instituțiile 

publice sau modul în care se pot implica în deciziile publice care îi afectează 

sau pentru a solicita servicii publice de calitate. Acest lucru pentru că 

care le dobândesc în școală pentru a-și calibra așteptările vizavi de piața muncii 

și de competențele de care au nevoie pentru integrarea mai ușoară, în viitor, ca 

angajați. Totodată, prin sprijinul oferit de partenerii privați ca ONG-urile, 

companiile mari și IMM-urile, școlile pot pregăti opționale care să dezvolte 

competențele antreprenoriale și deci, pe termen lung, să pună bazele viitorilor 

antreprenori și manageri din instituțiile și companiile de astăzi, precum și 

viitoarelor idei de afaceri.  

În ceea ce privește impactul asupra serviciilor publice, interacțiunea dintre 

elevii/ școli și organizațiile neguvernamentale prin parteneriate stimulează 

implicarea activă în viața comunității și înțelegerea mecanismelor prin care 

elevii pot participa la viața publică și la procesul decizional. Orice investiție în 

educație își dovedește rezultatele pe termen lung și are un impact pozitiv asupra 

tuturor domeniilor, de la calitatea și sustenabilitatea afacerilor, angajați mai 

pregătiți și mai motivați și până la un nivel mult mai ridicat de civism și 

responsabilitate cetățenească.  
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interacțiunea tinerilor este limitată , iar școala nu oferă nicio informație despre 

activitatea instituțiilor și drepturile și obligațiile lor ca cetățeni activi după 

împlinirea vârstei de 14 și apoi de 18 ani, ca viitori angajați. Cunoștințele 

despre rolul pe care elevii ca viitori angajați și cetățeni activi îl au în societate 

nu sunt transmise la școală, obligația revenind familiilor, dar care, la rândul lor, 

se confruntă cu probleme precum: migrația părinților în străinătate, abandon 

familial, nepregătire și analfabetism funcțional în rândul părinților, sărăcie etc. 

 

4.2.      Impactul bugetar și financiar 

În 2018, pentru finanțarea învățământului s-a alocat 2,98 % din PIB, deși la 

începutul anului a fost calculat un procent de 3.1 din PIB. În realitate, procentul 

ar fi însă de numai 2,21%, echivalând cu de 21,01 miliarde lei3. Această alocare 

se află la mai puțin de jumătate față de cele prevăzute de Legea educației 

naționale nr 1/ 2011, care prevede la art. 8 că „pentru finanțarea educației 

naționale se alocă anual din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice 

locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv”. În perioada 

2013-2016, finanțarea învățământului preuniversitar s-a situat între 1,93% din 

PIB, în anul 2013, și 2,20 % din PIB, în anul 2015. MEN anunța că în 2018, 

costul standard pentru fiecare elev urma să crească la 4.413 lei pe an de la 3740 

lei. Costul standard pentru fiecare elev include: cheltuielile cu salariile, 

sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, 

precum și contribuțiile aferente acestora. De asemenea, anunța creșterea de la 

330 de lei la 355 de lei/ elev a alocării pentru pregătirea profesională, 

cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute 

Costurile asociate punerii în aplicare propunerii de politică publică sunt în cea 

mai mare parte indirecte și presupun asigurarea unor pentru companii, PFA și 

ONG-uri care se implică în parteneriate cu școlile. Acestea pot presupune de 

la reduceri fiscale și vouchere și până la scutiri de plata chiriilor dacă entitățile 

își desfășoară activitatea în spații aflate în proprietatea statului. Tipul și gradul 

bonificațiilor vor fi stabilite în urma unei analize cost-beneficiu și a unui studiu 

de impact asupra bugetului de stat și bugetelor locale.  

Bonificațiile pot fi calculate în funcție de tipul contribuției ca partener al 

unităților de învățământ, gradul și capacitatea de implicare și va fi elaborată o 

grilă.. Valoarea bonificației va fi proporțională cu valoarea contribuției la 

parteneriatul local pentru educație. În acest sens, va fi elaborată o metodologie 

și o grilă care vor cuprinde toate beneficiile pentru partenerii privați implicați 

în rețelele pentru educație. 

                                                           
3 https://www.edupedu.ro/educatia-primeste-cu-98-miliarde-lei-in-plus-in-2019-fata-de-2018-bugetul-propus-de-finante-ar-cuprinde-si-investitii-de-2-miliarde-lei/ 
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la articolul bugetar „Bunuri și servicii”4. Media Uniunii Europene cu privire la 

procentul din PIB alocat educației este de 4.9% în 20175.  

Această subfinanțare se remarcă în lipsa dotărilor și infrastructurii școlare, lipsa 

programelor de formare inițială și pe tot parcursul vieții pentru cadrele 

didactice astfel încât să se poată adapta noilor provocări tehnologice, metodelor 

inovative de predare și tematicilor de interes pentru elevi. Totodată, din cauza 

nivelului foarte redus al salarizării, meseria de dascăl a devenit neatractivă 

pentru mulți absolvenți performanți, ei optând pentru alte locuri de muncă mai 

bine plătite. Chiar și după creșterile salariale, un profesor, respectiv un 

învățător debutant primește un salariu de bază de puțin peste 3000 de lei.  La 

catedră, în schimb, se regăsesc mulți profesori care nu pot trece examenul de 

titularizare sau care practică această meserie din compromis. Pe teren lung, 

cadrele didactice nepregătite echivalează cu elevi și absolvenți nepregătiți 

profesional, și deci, angajați nepregătiți.  

Cea de-a doua variantă este ca bonificațiile pot fi stabilite la nivel de costuri 

eligibile sau deduceri fiscale, care nu pot depăși 2% (sau alt procent) din 

impozitul anual stabilit și plătit de către partenerul unității de învățământ. Dacă 

se estimează un număr anual maxim de 20,000 de parteneriate (în medie un 

parteneriat la fiecare unitate de învățământ), impactul bugetar estimat este de 

157 milioane lei (20,0000 entități *7,850 lei/entitate). 

4.3.      Impactul social 

Varianta derulării CDȘ în parteneriat sau cu sprijinul părților interesate este 

destul de puțin întâlnită. În urma monitorizării derulate în proiectul EDUPOL, 

în cele 91 de unități de învățământ publice și private participante, au fost 

derulate, în anul 2017-2018, 1098 de opționale, ceea ce echivalează unei medii 

de 12.2 opționale în fiecare dintre aceste unități. 5.49% dintre opționale au fost 

implementate cu sprijinul unor organizații neguvernamentale, 5.49% cu 

sprijinul unor companii și 13.18% cu sprijinul unor instituții. Aceste rezultate 

oferă o idee despre disponibilitatea comunității de a se implica în actul 

Impactul cel mai vizibil va fi asupra școlilor pentru că aceste parteneriate 

răspund mai multor nevoi care au fost identificate în urma cercetării. În primul 

rând, elevii pot beneficia de ore organizate mai creativ în spații alternative și 

cu experți invitați la ore care le pot deschide orizontul către programe de 

practică și voluntariat. Tot elevii vor beneficia de pe urma interacțiunii cu 

experții pentru a înțelege mai bine implicațiile domeniului de care sunt 

interesați și despre responsabilitățile unui loc de muncă. Interacțiunea cu 

operatorii economici îi poate ajuta pe elevi să ia decizii informate cu privire la 

                                                           
4 https://www.edu.ro/sites/default/files/HG%20aprobare%20norme%20metodologice%20cost%20standard%202017.pdf 
5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_expenditure_on_education 
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educațional, precum și despre eforturile școlilor de a atrage parteneriate. În 

această situație, CDȘ rămâne o variantă prin care unii profesori își acoperă 

norma didactică sau o soluție pentru aprofundarea materiilor de examen, motiv 

pentru care elevii, de cele mai multe ori, o confundă cu o disciplină obligatorie 

la care trebuie să deprindă tot mai multe cunoștințe, iar nu competențe. CDȘ 

poate fi o oportunitate pentru a compensa disciplinele obligatorii și programa 

școlară foarte încărcate și abordate preponderent teoretic. În realitate, școala, 

răspunde prin CDȘ tot nevoilor de formare teoretică a elevilor, cum este cazul 

opționalelor de pregătire pentru examene. Lipsa abordării unor tematici de 

interes și dezvoltării unor abilități și competențe de care elevii au nevoie în 

viața de zi cu zi și în contextul noilor provocări societale, îi face pe aceștia tot 

mai neadaptați ca adulți și ca viitori adulți și cetățeni.  

 

viitoarea lor carieră astfel încât să își maximizeze talente și în zonele în care 

excelează. În schimb, interacțiunea timpurie cu instituțiile și ONG-urile poate 

conduce la formarea unor cetățeni mai responsabili și mai informați cu privire 

la drepturile și obligațiile lor. Implicarea părților interesate în rezolvarea 

problemelor unităților de învățământ și participarea la activitatea acestora are 

ca impact pe termen lung schimbarea atitudinilor elevilor și părinților despre 

școală. 

Profesorii pot beneficia prin intermediul atelierelor și  programelor, de transfer 

de know-how pe diferite teme de interes, pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și 

abilitățile de a derula CDȘ pe teme cât mai diverse și în concordanță cu nevoile 

elevilor. Totodată, pot beneficia de programe de formare din partea experților 

pentru a accesa surse alternative de finanțare și donații pentru școli. Atât 

profesorii cât și elevii beneficiază de pe urma parteneriatelor dacă acestea se 

materializează și în donații de echipamente și materiale care să ajute activitatea 

didactică. Implicarea partenerilor este compensată, însă dincolo de beneficiile 

financiare, aceștia pot participa activ la procesul educațional, având 

oportunitatea de a-și comunica așteptările de la viitorii angajați, pot descoperi 

mai ușor elevi talentați și preocupați care doresc să sprijine organizația prin 

voluntariat și practică. Parteneriatele au beneficii pe termen lung pentru că 

reduc prăpastia care s-a creat între școala românească și piața muncii pentru că 

pun la dispoziție infrastructura pentru comunicare, transfer de cunoștințe și 

colaborare pe termen lung. 

4.4.      Impactul asupra mediului înconjurător 

Deși protecția mediului și dezvoltarea sustenabilă reprezintă tematici de mare 

importanță la nivel european, la nivel național, acestea au rămas marginale 

pentru multe categorii de grupuri, incluzându-i pe elevii din multe unități de 

Necesitatea de a stabili parteneriate pentru CDȘ presupune implicarea multor 

organizații neguvernamentale care au ca misiune protecția mediului ceea ce ar 

stimula abordarea acestei tematici mult mai mult în școli. Parteneriatele pot 
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învățământ. În prezent, există în oferta Ministerului Educației Naționale o 

programă școlară dedicată educației ecologice și protecției mediului care se 

adresează învățământului preșcolar, primar și gimnazial, până la clasa a VII-a. 

Interesul relativ redus al școlilor față de oferta Ministerului Educației reiese din 

aplicarea mecanismului CDȘ. Din numărul mediu de opționale derulate în cele 

91 de unități de învățământ, respectiv 12.2, mai puțin de o treime (28%) sunt 

opționale a căror programă face parte din oferta generală pe care Ministerul 

Educației Naționale o pune la dispoziția școlilor. Cele mai multe dintre ideile 

de opționale, în medie 8 CDȘ în fiecare unitate de învățământ participantă la 

cercetare sunt documentate și dezvoltate de cadrele didactice, fiind depuse 

pentru avizare la inspectoratele școlare județene. Totodată, fiind însă o temă 

care se aseamănă numai tangențial cu programa școlară a disciplinelor 

obligatorii, eforturile cadrelor didactice necesită a fi dublate de programe de 

formare, o investiție care nu s-a realizat. De aceea oferta CDȘ a școlilor este de 

cele mai multe ori similară disciplinelor obligatorii, accesibile pregătirii 

cadrelor didactice. 

facilita transferul de know-how în materia protecției mediului prin ateliere și 

programe de instruire pe tematici noi, puse la dispoziție de părțile interesate, 

școlilor și profesorilor interesați să deruleze CDȘ pe aceste teme. În plus, 

derularea orelor de ecologie și protecția mediului la CDȘ asigură un acces 

pentru un număr mai mare de elevi la informațiile și temele relevante. 

Secțiunea a 5-a: Varianta de soluționare selectată 

În urma analizei SWOT a celei de-a doua variante care este preferată non-intervenției, beneficiile acesteia compensează costurile și riscurile implicate. 

Puncte tari și oportunități 

 Contribuie la soluționarea problemelor identificate pentru că pune la dispoziție infrastructura pentru comunicarea și colaborarea între unitățile de 

învățământ și părțile interesate în domeniul educației; 

 Existența unui model de bună practică în liceele tehnologice care poate fi fructificat și în licee teoretice; 

 Crearea unor punți de comunicare între viitori absolvenți și potențialii angajatori prin invitarea experților externi la orele de CDȘ. Astel sunt 

încurajate metodele non-formale de educație și deschise oportunități de programele de voluntariat, practică și ucenicie în mod egal pentru toți elevii, 

nu doar pentru cei care participă la activități extracurriculare. 
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 Facilitează actualizarea conținuturilor și metodelor educaționale prin transferului de informații între părților interesate și cadrele didactice; 

 Uniformizarea accesului la discipline noi de studiu, tematici și specialiști pentru toți elevii, nu doar pentru cei implicați în activități extracurriculare; 

 Diversificarea surselor de finanțare pentru școli prin donații și transfer de cunoștințe; 

 Capacitarea unităților de învățământ de a accesa surse de finanțare alternative și de a încheia parteneriate cu rețele școlare din străinătate. 

Puncte slabe și amenințări 

 Implicarea redusă a potențialilor parteneri în lipsa unei motivații financiare directe. 

 Diversitatea redusă și costurile mai mari pentru a susține parteneriatele în mediul rural. 

 Complexitatea procesului de stabilire a beneficiilor și cuantumului lor de care se bucură operatorii economici și ONG-urile ca urmare a intrării în 

parteneriatele locale pentru educație; 

Termen de realizare 

36 de luni, conform planului de acțiune 

  

Secțiunea a 6-a: Procesul de consultare publică 

6.1. Asociațiile legal 

constituite consultate 

Instituții 

 

 Inspectoratul Școlar 

Județean București 

 Inspectoratul Școlar 

Județean Ilfov 

 Inspectoratul Școlar 

Județean Cluj 

ONG  
 

 Federația Coaliția pentru 

Educație 

 Asociația REPER pentru 

Management prin Valori 

 Asociația Năzdrăvănii pentru 

Copii 

 Asociația Reper21 

Altele (unități de învățământ și operatori 

economici, media) 

 

 Sindicatul Învățământului 

Preuniversitar Cluj (SLIPC) 

 Sindicatul Învățământului 

Preuniversitar Dolj 

 Sindicatul Învățământului 

Preuniversitar Timiș 
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 Inspectoratul Școlar 

Județean Dolj 

 Inspectoratul Școlar 

Județean Timiș 

 Inspectoratul Școlar 

Județean Galați  

 Consiliul Județean Dolj 

 Instituția Prefectului Dolj 

 Direcția Județeană pentru 

Sport și Tineret Cluj 

 Primăria Municipiului 

București 

 Administrația Școlilor 

Sector 6 

 Primăria Municipiului 

Cluj-Napoca 

 Primăria Galați 

 Casa Corpului Didactic 

Dolj 

 Casa Corpului Didactic 

Timiș 

 Casa Corpului Didactic 

Iași 

 

 Teach for Romania 

 Asociația Națională a Colegiilor 

și Liceelor Pedagogice 

 JCI Cluj 

 Fundația Noi Orizonturi 

 Asociația Școala Din Grădină 

 Asociația pentru Tineri 

STREETS 

 Asociația Academia de 

Advocacy 

 United Way Waterford 

 Inițiativa în Educație 

 RO100 Timișoara EDU 

 Asociația „Surf the Earth 

Project” 

 Asociația “Hai să facem” 

 Fundația Comunitară Galați 

 Centrul de Inițiativă 

Comunitară Galați 

 Fundația „Solidaritate și 

speranță” 

 Fundația Euroed, Iași 

 Centrul de Dezvoltare Socială 

 Asociația Consulting and 

Protection 

 Fundația Academică „Petre 

Andrei” 

 Radio România Cultural 

 Apollo Education 

 Consiliul Județean al Elevilor Dolj 

 Consiliul Județean al Elevilor Timiș 

 Consiliul elevilor din Colegiul 

Național „Al. I. Cuza” 

 Colegiul județean al elevilor, 

Vrancea 

 Consiliul Județean al Elevilor Iași 

 Key International School 

 Liceul teoretic „Dante Alighieri” 

București 

 Liceul Tehnologic Special 

Pelendava Craiova 

 Colegiul „Ștefan Odobleja” Craiova 

 Școala Profesională „Valea 

Stanciului 

 Școala Gimnazială Specială „Sfântul 

Mina” Craiova 

 Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” 

Băilești 

 Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă „Sfântul Vasile” Craiova 

 Școala Gimnazială „Nicolae 

Romanescu”, Craiova 

 Colegiul Național „Decebal” Deva 

 Colegiul Național Bănățean 

Timișoara 



 
 
 

 

20 

 Asociația Iconic Cluster 

 Asociația Salvați Copiii 

 Fundația Enable 

 Fundația World Vision 

Romania, Asociația ProRuralis 

 Institutul Cultural Independent  

 Centrul Educațional de Resurse, 

Formare, Integrare și 

Dezvoltare 

  

 

 Centrul Regional de Ecologie, 

Bacău 

 Colegiul „Mihai Eminescu”, Bacău 

 Colegiul „Vasile Alecsandri”Bacău 

 Liceul Tehnologic „A. Saligny”, 

Bacău 

 Liceul cu program Sportiv, Bacău 

 Școala Gimnazială nr. 33 Galați 

 Grădinița cu program prelungit 

Licurici, Galați 

 Școala gimnazială nr. 20 Galați 

 Colegiul Național, Iași 

 Școala Gimnazială „Aron-Vodă”, 

Aroneanu 

 Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, 

Iași 

 Școala Gimnazială „Mihai 

Codreanu”, Iași 

  

6.2. Fundamentarea 

alegerii acestora 

Procesul de consultare s-a derulat pe o perioadă de 2 luni, februarie-martie 2019, și a presupus organizarea a 8 dezbateri 

publice la: Craiova (19 februarie 2019), Timișoara (20 februarie 2019), Cluj-Napoca (21 februarie 2019), Iași (21 februarie 

și 28 martie 2019), Bacău (25 februarie 2019), Galați (27 februarie 2019) și București (5 martie 2019). La dezbateri au fost 

invitate să participe instituții publice centrale și locale, organizații neguvernamentale, unități de învățământ și alte părți 

interesate cu atribuții în domeniul educației sau a căror activitate are impact asupra sistemului de învățământ. În acest sens, 

din partea instituțiilor publice au luat parte reprezentanți ai consiliilor județene și direcțiilor județene pentru sport și tineret, 

reprezentanți ai prefecturilor, inspectoratelor școlare județene, casele corpului didactic și primăriilor. Organizațiile 

neguvernamentale participante au fost fundații și asociații care dezvoltă programe și proiecte educaționale sau au 
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parteneriate cu unități de învățământ. De asemenea, au luat parte reprezentanță ai sindicatelor din învățământ,  unităților de 

învățământ publice și private, dar și operatori economici care dezvoltă programe și cursuri educaționale pentru elevi sau în 

parteneriat cu școlile. Dezbaterile au urmărit să aducă la masă toate categoriile de părțile interesate în domeniul educației 

pentru a putea avea o abordare la 360° asupra soluțiilor propuse. 

 

6.3. Recomandările 

propuse de 

organizațiile 

neguvernamentale, 

recomandările 

relevante acceptate 

de inițiator, precum 

și cele neacceptate 

însoțite de o scurtă 

justificare a 

nepreluării lor. 

În urma analizei pe care echipa de proiect a întreprins-o asupra recomandărilor formulate și ținând cont de varianta selectată 

pentru soluționarea problemei, au fost integrate în propunerea de politică publică următoarele recomandări:  

 Crearea unei baze de date cu experți la nivel local care să includă acele persoane dispuse să împărtășească cunoștințele 

lor în școlile publice. Unitățile de învățământ trebuie să aibă posibilitatea de a completa sau evalua inițial baza de date 

cu experții pe care îi consideră avizați și conformi nevoilor lor. Gestionarea bazei de date și accesul la experți să fie 

facilitate de inspectoratele școlare județene. 

 Crearea unui set de termeni de referință pe care experții externi invitați la clasă trebuie să îi îndeplinească pentru a 

sprijini cadrul didactic la ora de opțional. Cerințele pot face referire la: rol, competențe, dovezi care să ateste 

competențele și calitatea activităților pe care urmează să le presteze. 

 

Propunerile care nu au fost integrate în propunerea de politică publică sau au fost doar parțial integrate sunt următoarele: 

 

 Evitarea formalizării unor cerințe cu privire la invitarea experților externi și organizarea vizitelor tematice în afara 

unității de învățământ pentru a nu crea impresia unei abordări paternaliste și constrângătoare. Opționalul presupune 

improvizație, creație pe de-o parte, pe de alta, există riscul pentru unele unități de învățământ să nu poată implica un 

astfel de specialist, în cazul în care școala este într-o zona foarte izolată. Această opțiune nu oferă încredere 

profesorului că poate derula singur ora de opțional. Creează impresia că tot o autoritate externă vine și impune 

parteneriate incomode pentru profesor și cei din școală, deci nu oferă libertate. Soluția ar fi o mai mare libertate 

acordată cadrului didactic și comunității pentru a elabora și derula opționalul.  
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 Această propunere a fost integrată parțial prin gradul mare de libertate care este lăsat la dispoziția școlilor de 

a-și stabili singure parteneriatele și măsura în care experții externi sunt invitați la oră, respectiv contribuția 

lor. Crearea unui standard minimal prin care să fie fructificat parteneriatul la ora de opțional (un expert invitat 

o oră pe semestru la clasă, respectiv o vizită tematică ) nu implică nicio constrângere asupra cadrului didactic 

și nu creează obligații în notarea elevilor și prezența lor. Aceste vizite tematice și invitați sunt deja practicate 

în unitățile de învățământ, însă accesul la ele este limitat în lipsa unei obligații a cadrului didactic de a ține 

cont de aceste oportunități. Standardul nu creează obligații mai mari decât există prin programul „școala 

altfel”, ci vine în sprijinul acestui demers arătând că orele pot fi organizate altfel.  

 

Secțiunea a 7-a: Măsuri propuse în varianta post-adoptării soluției selectate 

7.1. Acte normative ce 

urmează a fi 

elaborate / 

modificate în cazul 

adoptării propunerii 

de politică publică  

Cadrul de reglementare existent care poate servi ca bază/ model pentru modificările și adăugirile legislative pentru punerea 

în aplicare a propunerii de politică publică. 

 Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) 

Art. 21. —(1) În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele atribuții: g) încheie parteneriate cu 

operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor; 

Art. 57. —(7) La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, personalul didactic 

auxiliar și/sau personalul nedidactic din unitatea de învățământ, reprezentanți desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, 

ai autorităților administrației publice locale și ai operatorilor economici și ai altor parteneri educaționali. La ședințele 

consiliului profesoral pot participa și reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învățământ preuniversitar care au membri în unitate. 
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Art. 69. —Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are următoarele atribuții h) facilitează 

implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative; 

CAPITOLUL VII Școala și comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unitățile de învățământ și alți parteneri educaționali 

Art. 190. —Unitățile de învățământ pot realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de educație și cultură, organisme 

economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de organizații, în interesul beneficiarilor direcți 

ai educației. 

Art. 192. —Unitățile de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile prezentului regulament, pot iniția, 

în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu organizațiile de părinți, în baza hotărârii consiliului de 

administrație, activități educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a 

învățării, precum și activități de învățare remedială cu elevii, prin programul „Școala după școală”.Art. 193. —(1) Parteneriatul 

cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea unor activități/programe educaționale în vederea atingerii 

obiectivelor educaționale stabilite de unitatea de învățământ. 

Art. 194. —(1) Unitățile de învățământ încheie parteneriate și protocoale de colaborare cu operatorii economici, în vederea 

derulării orelor de instruire practică. (2) Protocolul conține prevederi clare cu privire la responsabilitățile părților, referitoare 

la asigurarea securității elevilor și a personalului școlii, respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă, asigurarea 

transportului la și de la operatorul economic, durata activităților, drepturile și îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor 

realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

Art. 195. —(1) Unitățile de învățământ încheie protocoale de parteneriat cu organizații nonguvernamentale, unități medicale, 

poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale 

stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al unității de învățământ. (2) Protocolul conține prevederi 

cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) În cazul derulării unor 

activități în afara perimetrului unității de învățământ, în protocol se va specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea 

asigurării securității copiilor/elevilor. 
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 Ordinul nr. 3832/19.05.2000 cu privire la organizarea activității de instruire practică a elevilor în învățământul tehnic-

profesional preuniversitar prin parteneriat internațional 

 Ordinul nr. 3033/14.01.2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Comitetelor 

Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională 

 Ordinul MEN nr. 3914/2017 - aprobarea Reperelor metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare 

locală (CDL), pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică și învățământul profesional,  

 Ordinul nr. 3502/2018 privind aprobarea Orientărilor metodologice generale pentru elaborarea curriculumului în 

dezvoltare locală pentru clasele a XI-a și a XII-a ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, și pentru clasa a XI-a 

învățământ profesional;  

Acte normative ce urmează a fi elaborate 

 Ordinul de Ministru pentru aprobarea unui regulament cadru de organizare şi funcționare a unor Comitete de 

Dezvoltare a Parteneriatelor Locale de Educație și CDȘ și reglementarea parteneriatelor pentru derularea CDȘ; 

 Acte normative care urmează a fi modificate/ completate 

 Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) în conformitate cu 

metodologia de elaborare și derulare a CDȘ.  

 

Completarea ROFUIP se va face cu includerea posibilității de a extinde parteneriatele și asupra CDȘ. În prezent, cadrul de 

reglementare prevede încheierea parteneriatelor cu „organizații nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, 

instituții de cultură, asociații confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin 

proiectul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al unității de învățământ” conf. Art. 195, însă în lipsa unei obligații 

clare ca acestea să fie implementate uniform la orele de CDȘ, conduce la utilizarea lor doar în scopul derulării activităților 

extracurriculare.  
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7.2. Măsuri necesare în 

cazul adoptării 

propunerii de 

politică publică și 

termele aferente 

realizării lor* 

A fi consultat planul de acțiune 

7.3. Mijloace de 

monitorizare și 

evaluare a 

implementării 

propunerii de 

politică publică. 

Indicatori 

Vor fi elaborate rapoarte de monitorizare semestriale pe parcursul implementării propunerii de politici publice și un raport 

de evaluare după primul an de implementare, respectiv la finalul implementării.  

Indicatori de performanță 

 Numărul de parteneriate educaționale între unitățile de învățământ și părțile interesate create; 

 Numărul de școli care s-au alăturat unei rețele educaționale la nivel local; 

 Numărul de profesori care au participat la ateliere și programe de formare pentru a dobândi competențe și cunoștințe 

noi; 

 Numărul de școli a căror dotare materială și cu echipamente a fost suplimentată prin intermediul parteneriatelor. 
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* Plan de acțiune 

Activitate necesară implementării  

 

Termen de 

realizare  

 

Responsabil  

 

Buget  

 

Rezultate  

 

Raport de 

monitorizare  

 

Raport de 

evaluare  

 

A 1. Inițierea unui demers legislativ prin care să 

fie introduse parteneriatele locale pentru 

educație și regimul lor de funcționare, rolurile 

diferitelor părți etc;  

1.1 Elaborarea unui ordin de ministru și a 

metodologiei cu instrucțiuni pentru  

implementare a parteneriatelor locale pentru 

educație cu anexe (care includ formatul 

protocolului de colaborare, obligații, drepturi și 

roluri pentru părți, termeni de referință pentru 

experții invitați la oră, standardele de asigurare 

și evaluare a calității etc.). 

1.2. Modificarea și completarea cadrului deja 

existent cu privire la parteneriatele încheiate de 

unitățile de învățământ pentru a introduce 

obligații cu privire la CDȘ; 

1.3 Lansarea în consultare publică a propunerii 

de ordin și a metodologiei și integrarea 

Luna 18  Ministerul 

Educației 

Naționale 

Institutul de 

Științe ale 

Educației 

Conform 

alocărilor 

bugetare pentru 

funcționarea 

instituției 

Ordinul de 

Ministru pentru 

aprobarea unui 

regulament 

cadru de 

organizare şi 

funcționare a 

unor Comitete 

de Dezvoltare a 

Parteneriatelor 

Locale de 

Educație și 

CDȘ 

Metodologie 

pentru  

implementare a 

parteneriatelor 

locale pentru 

educație 

Lunile 6 și 12 Luna 24 
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observațiilor și recomandărilor venite din partea 

factorilor interesați; 

1.4. Adoptarea ordinului de ministru 

A 2. Inițierea unui demers legislativ prin care să 

fie stabilite bonificațiile pentru partenerii 

uniaților de învățământ. 

2.1 Organizarea unui grup de lucru 

interministerial pentru identificarea variantelor 

de bonificare a partenerilor privați care sunt 

dispuși să intre în rețelele de parteneriat local 

pentru educație sau să intre direct în parteneriate 

cu unități de învățământ pentru a îmbunătăți 

activitatea școlii sau a derula CDȘ, altfel decât 

prin intermediul unor proiecte din fonduri 

externe nerambursabile. 

2.2 Lansarea în consultare publică a pachetului 

legislativ, a metodologiei și grilei și integrarea 

observațiilor și recomandărilor venite din partea 

factorilor interesați  

2.3 Adoptarea noului pachet legislativ  

Luna 18  Ministerul 

Educației 

Naționale 

Ministerul 

Finanțelor 

Publice 

Se estimează un 

număr anual 

maxim de 

20,000 de 

parteneriate (în 

medie un 

parteneriat la 

fiecare unitate 

de învățământ) 

Bonificațiile pot 

fi stabilite la 

nivel de costuri 

eligibile sau 

deduceri fiscale, 

care nu pot 

depăși 2% din 

impozitul anual 

stabilit și plătit 

de către 

partenerul 

unității de 

învățământ.   

Nou pachet 

legislativ. 

Metodologie și 

grilă pentru 

acordarea 

bonificațiilor 

Lunile 6 și 12 

 

Luna 24 
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Impact bugetar 

estimat 157 

milioane lei 

(20,0000 entități 

*7,850 

lei/entitate)  

A 3. Formarea Comitetelor de Dezvoltare a 

Parteneriatelor Locale de Educație 

3.1. Lansarea apelului la nivel județean de 

aderare la Comitetele de Dezvoltare a 

Parteneriatelor Locale de Educație.  

3.2. Organizarea de inspectoratele școlarele 

județene a unor mese rotunde cu reprezentanții 

companiilor, ONG-urilor și instituțiilor etc. 

care și-au arătat disponibilitatea de a intra în 

Comitetele de Dezvoltare a Parteneriatelor 

Locale de Educație. 

3.3. Elaborarea bazei de date cu experți la nivel 

județean ; 

Luna 30 Inspectorate 

școlare județene 

Conform 

alocărilor 

bugetare pentru 

funcționarea 

instituției 

Grupuri de 

lucru al nivel 

județean . 

Comitetele de 

Dezvoltare a 

Parteneriatelor 

Locale de 

Educație 

Luna 24 Luna 36 

A 4. Gestionarea Comitetelor de Dezvoltare a 

Parteneriatelor Locale de Educație. 

Luna  36 Inspectoratele 

școlare județene 

Conform 

alocărilor 

bugetare pentru 

Bază de date 

integrată cu 

rețele create 

Luna 30 Luna 36 
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4.1. Organizarea primelor întâlniri în 

Comitetele de Dezvoltare a Parteneriatelor 

Locale de Educație la care iau parte partenerii 

înscriși, respectiv reprezentanții unităților de 

învățământ care apelează la sprijinul ISJ pentru 

a încheia parteneriate. 

4.2. Publicarea pe website-ul unităților de 

învățământ și ale inspectoratelor școlare 

județene a bazei de date cu entități și experți, 

membri în Comitetele de Dezvoltare a 

Parteneriatelor Locale de Educație, respectiv 

publicarea rețelelor și parteneriatelor deja 

formate.  

Unități de 

învățământ 

funcționarea 

instituției 

Anexe 

Anexa 1 –Analiza modului de organizare și derulare a curriculumului la decizia școlii. Aspecte cheie privind operaționalizarea CDȘ în unitățile de învățământ 

românești 

Anexa 2 – Mecanism CDȘ  


