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Propuneri de politici publice 

„Creșterea gradului de comunicare cu părțile interesate în elaborarea ofertei CDȘ și transparență în evaluarea eficienței și 

publicarea datelor cu privire la acesta” 

 

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  

Creșterea gradului de comunicare cu părțile interesate în elaborarea ofertei CDȘ și transparență în evaluarea eficienței și 

publicarea datelor cu privire la acesta 

Secțiunea 1 Argumente pentru inițierea propunerii de politică publică 

1.1. Definirea 

problemei:  

a. cauze și efecte 

b.  măsura în care 

aceasta 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 afirmă elevii, confundate cu disciplinele „normale” 

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

CDȘ are un mare potențial care poate 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 comparativ 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. Problemele sistemice 

sunt puse pe seama lipsei de coerență și fragmentarismului politicilor educaționale care afectează curriculumul și implicit 

CDȘ. Sub imperiul provocărilor societale, așteptările din partea elevilor și uneori a părinților sunt ca o parte din educație, care 

în mod tradițional îi aparținea familiei, să fie preluată de școală, însă școala românească nu este pregătită să răspundă complet 

nevoilor de pregătire și calificare pentru piața muncii și cu atât mai puțin nevoilor de dezvoltare emoțională și personală. 

Există un ansamblu de probleme și cauze care fac imposibilă dislocarea analizei CD 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. 

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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Comunicarea și transparența la nivelul școlii 

 În teorie, informarea în legătură cu opționalele se face începând cu procesul de consultare și identificare a nevoilor elevilor. 

Școlile se bucură de libertate în procesul anterior elaborării dosarului de avizare a curriculumului la decizia școlii, fiecare 

unitate de învățământ putând stabili modul în care se desfășoară informarea internă, consultarea și procesul de identificare a 

nevoilor de formare a elevilor. În multe dintre cazuri nu există un proces organizat și nici obligatoriu de analiză a nevoilor. 

Acolo unde acesta există, se realizează prin propuneri spontane pe care elevii le fac la dirigenție sau pe care părinții le fac la 

ședințele organizate la clasă, dar acest lucru nu garantează pregătirea și derularea opționalului propus. Există situații în care 

etapa de analiză a nevoilor este omisă în favoarea unor propuneri punctuale de discipline opționale din care elevii împreună 

cu părinții trebuie să aleagă – de regulă, este oferită o listă predefinită, elaborată de cadrele didactice. Procesul de consultare 

și analiza nevoilor se realizează , începând cu luna ianuarie, iar alegerea opționalelor de către elevi se face până în primăvară, 

când încep a fi depuse dosarele pentru avizarea CDȘ de inspectoratele școlare județene. După obținerea avizului, școlile îi 

informează pe elevi și părinți cu privire la opționalele pe care urmează să le parcurgă în anul școlar următor sau pur și simplu, 

aceste opționale sunt comunicate la începutul noului an școlar. 

Evaluarea calității și eficienței unui opțional nu este o practică recurentă la nivelul clasei și nici la nivelul școlii românești. 

Dincolo de faptul că nu există o procedură sau vreo cerință formală care să facă acest proces obligatoriu, rămâne la latitudinea 

școlii dacă dorește să implementeze o măsură internă de evaluare a satisfacției elevilor sau a părinților cu privire la CDȘ sau 

altă disciplină de studiu. În puținele unități de învățământ unde are loc o astfel de evaluare internă, procesul poate fi organizat 

la nivelul întregii școli, dar de cele mai multe ori este alegerea cadrului didactic dacă dorește să cunoască opinia elevilor cu 

privire la calitatea disciplinei predate. Dacă opționalul se repetă mai mulți ani la rând, opiniile cu privire la desfășurarea lui 

circulă informal printre elevi. 

În funcție de cultura organizațională a fiecărei unități de învățământ, în procesul de comunicare, rolurile pot fi foarte diverse: 

secretariat, comisiile metodice, de specialitate, diriginți, directori, șefii claselor, șefii de catedră, comitetul de părinți și 

asociațiile de părinți, consiliul elevilor, consiliile profesorale, consiliile de administrație, elevi, părinți, furnizori de servicii 

educaționale etc. – cu toții pot fi implicați în procesul de consultare cu privire la curriculum la decizia școlii. Elevii și părinții 
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subliniază nevoia de a primi mai multe date cu privire la oferta de opționale, astfel încât să ia decizii informate. Cei mai mulți 

dintre părinți nu știu nimic despre CDȘ și nu asociază terminologia cu disciplinele opționale. Alții au auzit de la diriginți, de 

la alți părinți sau sunt informați doar de către copiii lor. O parte dintre părinți caută pe internet detalii pentru a înțelege cadrul 

în care acest tip de program se derulează în școli, dar nu beneficiază de sprijin suficient și de informare pentru înțelegerea 

mecanismului CDȘ în ansamblu. În ceea ce îi privește pe elevi, mulți nu cunosc date despre curriculum la decizia școlii, despre 

calendarul de înscriere și toate opțiunile existente la nivelul școlii, precum și dacă există posibilitatea de a opta și pentru 

opționale de la celelalte clase. De aceea oferta educațională în domeniul CDȘ pusă la dispoziție de școală este percepută de 

multe ori ca fiind nesatisfăcătoare.  

De altfel, chiar unii dintre profesori recunosc faptul că practica școlară în materia comunicării cu elevii este uneori lipsită de 

transparență și ideală ar fi implicarea și participarea elevilor la procesul decizional la nivelul școlii. Această opinie nu este 

general împărtășită. În urma aplicării mecanismului CDȘ în cele 91 de unități de învățământ, acestea au fost invitate să 

completeze un chestionar și să aleagă dintr-o listă de potențiale soluții pentru creșterea calității CDȘ. Mai puțin de 19 % dintre 

unitățile de învățământ sunt de acord că prezentarea în prealabil a programei, a modului de evaluare, prezentarea competențelor 

și cunoștințelor dobândite la fiecare CDȘ sau publicarea lor pe website-ul școlii astfel încât elevii și părinții să ia decizii 

informate constituie soluții de îmbunătățire a CDȘ. Totodată, Numai 18% din unitățile de învățământ au identificat drept 

soluție implicarea comitetului de părinți și a consiliului elevilor în propunerea ideilor și temelor noilor opționale, în procesul 

de comunicare și consultare pentru alegerea CDȘ și în evaluarea gradului de satisfacție a elevilor după derularea CDȘ.  

Pe fondul lipsei unor proceduri de comunicare și roluri de comunicare clar definite în școală, informațiile despre CDȘ se 

distribuie adesea sincopat, rămân la nivelul percepției personale sau la nivelul înțelegerii așa cum este filtrată de școli sau de 

cei ce diseminează mesaje. 

Comunicarea și transparența la nivelul inspectoratelor școlare județene 

Pentru avizarea unui CDȘ, comunicarea dintre școli și inspectoratele școlare județene este descrisă de cadrele didactice ca 

fiind satisfăcătoare. Inspectoratele transmit informări cu privire la procedura și calendarul pentru depunerea dosarelor de 

avizare a curriculumului la decizia școlii. De asemenea, există situații în care inspectoratele școlare județene fac recomandări 
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de îmbunătățire a documentației și retransmit dosarul pentru ca școala să integreze aceste recomandări. Cadrele didactice 

prezente la focus grupuri au descris procesul de comunicare și relaționare pentru avizarea unui CDȘ ca fiind funcțional, atât 

la nivelul școlii, cât și în colaborarea cu inspectoratul școlar. Cu privire la demersurile inspectoratelor școlare județene de a 

monitoriza și evalua calitatea și eficiența opționalelor, modul de operare este ca în cazul tuturor disciplinelor, prin inspecții 

generale și de specialitate/ tematice. După avizarea opționalului, monitorizarea continuă se petrece pe tot parcursul anului 

școlar, iar datele colectate electronic și ca urmare a inspecțiilor de specialitate sunt folosite pentru întocmirea la nivelul 

inspectoratelor a unor rapoarte la finalul anului școlar. Cu câteva excepții, inspectoratele școlare județene colectează date 

despre opționale prin intermediul bazelor de date online, dar cererile de informații publice relevă diferențe uneori substanțiale 

între volumul și tipul informațiilor colectate despre CDȘ de la un inspectorat școlar la altul.  

Nivelul de transparență cu privire la CDȘ este unul scăzut atât la nivelul școlii, cât și la nivelul inspectoratelor școlare care, 

chiar și la cerere, cu greu pun la dispoziție date care ar putea contribui la evaluarea comparativă și aprofundată a CDȘ, iar 

acolo unde pun la dispoziție informații, maniera de prezentare este neuniformă, nerespectând formatul datelor deschise. 

În luna iulie 2018,  a fost transmisă o serie de cereri de informații inspectoratelor școlare județene, apoi s-a revenit la distanță 

de peste 30 de zile cu cea de-a doua cerere adresată numai acelor inspectorate care nu au oferit un răspuns în termenul prevăzut 

de lege. Printre întrebările adresate inspectoratelor se număra și tipul de informații pe care acestea le colectează de la școli cu 

privire la CDȘ și modul în care le centralizează. În urma celor două solicitări, mai puțin de jumătate au dat curs și au oferit un 

răspuns, respectiv în județele: Argeș, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, București, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, 

Iași, Olt, Sălaj, Satu Mare, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui și Vrancea. Informațiile colectate despre CDȘ diferă de 

la un inspectorat școlar la altul și vizează: mediul de rezidență al școlii, ciclul școlar și clasa pentru care este propus un CDȘ, 

numele responsabilului comisiei de curriculum din unitatea de învățământ, tipul CDȘ, denumirea, tipul programei, numărul 

de ore într-o săptămână, numărul de elevi înscriși etc. Unele inspectorate școlare județene, deși solicită date în procesul de 

avizare a dosarelor, nu dețin o situație centralizată cu privire la opționale. Acolo unde există situații centralizate, modalitatea 

de prezentare a lor este foarte diferită. Prin urmare, există numeroase limitări pentru un demers de monitorizare a CDȘ și 

centralizare a datelor cu privire la acesta la nivel național. 



  
 
 

 
 

6 

1.2. Grupuri afectate Direct: managementul unităților de învățământ, inspectorate școlare județene, comisiile de specialitate din unitățile de 

învățământ, cadre didactice care derulează CDȘ și diriginți. 

Indirect: elevi, părinți, părți interesate, comunități locale. 

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 

 Îmbunătățirea modului în care instituțiile cu rol în educație comunică informații cu privire la CDȘ părinților și 

factorilor interesați, prin toate canalele.  

Obiective operaționale 

 Îmbunătățirea comunicării unităților de învățământ cu elevii și părinții cu privire la întregul proces pe care îl presupune 

derularea unui CDȘ, de la elaborarea  dosarului pentru avizare și până la evaluarea eficienței; 

 Creșterea gradului de transparență a unităților de învățământ cu privire la cadrul de organizare și derulare și oferta 

CDȘ; 

 Uniformizarea și îmbunătățirea modului de comunicare și prezentare a datelor de către inspectoratele școlare județene 

cu privire la CDȘ; 
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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 prezent, 

unitățile de învățământ au obligația de a publica mai multe serii de date, precum 

bugetul, planul anual al achizițiilor publice și achizițiile în derulare, date despre 

investiții și contracte și protocoale de parteneriat. Totodată, publică informații 

despre managementul instituției de învățământ și cele prevăzute de Legea Nr. 

176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și 

demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de 

Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. 

În conformitate cu 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), 

unitățile de învățământ publică rapoartele semestriale și anuale de activitate și 

raportul general privind starea și calitatea învățământului. Nu în ultimul rând, 

există un angajament asumat prin Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă 

care își propune în domeniul educației următoarele obiective: „Creșterea 

transparenței sistemului public de educație” și „creșterea accesului la educație 

de calitate și stimularea inovării”1. Acțiunile propuse până în acest moment 

vizează însă prezentarea în format deschis a resurselor educaționale și mai 

puțin a datelor administrative și de procedură.  

Varianta 2 – Dezvoltarea unui standard de comunicare și publicare a 

informațiilor cu privire la CDȘ pentru unitățile de învățământ și 

inspectoratele școlare județene. 

Prin această variantă, sunt propuse două standarde de comunicare și publicare 

a datelor cu privire la CDȘ la nivelul unităților de învățământ și inspectoratelor 

școlare județene. Unitățile de învățământ vor îndeplini mai multe sarcini de 

comunicare în relație cu elevii, părinții și alte părți interesate: 

 Derularea analizei de nevoi la care să ia parte elevi, părinți, dar și 

părțile interesate (operatori economici, instituții, organizații 

neguvernamentale). Comunicarea către părinți a rezultatului analizei 

de nevoi în format online sau tipărit acolo unde infrastructura școlară 

nu permite; 

 Prezentarea ofertei CDȘ împreună cu o descriere a temelor abordate, 

modalității de notare și competențelor care urmează a fi dobândite și 

mijloacele de evaluare la clasă; 

 Publicarea pe website-ul și la avizierul școlii, acolo unde infrastructura 

școlară nu permite, a ofertei CDȘ (programă, modalități de evaluare, 

competențe dobândite) și a calendarului etapelor pentru avizare, 

înscriere etc.;  

                                                           
1 http://ogp.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/PNA-2018-2020-1.pdf 
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Referitor la transparența informațiilor despre CDȘ, principala obligație revine 

inspectoratelor școlare județene care publică în fiecare an, în general în luna 

decembrie, procedura și calendarul pentru depunerea dosarelor de avizare a 

curriculumului la decizia școlii de către unitățile de învățământ Procedura nu 

este similară, și nici  unitară la nivelul inspectoratelor școlare. În general, 

procedurile prevăd obligații de comunicare pentru școli cu privire la CDȘ cum 

ar fi: analiza nevoilor și prezentarea ofertei de opționale elevilor și părinților 

pentru consultare și alegere. Aceste obligații se limitează însă la pașii 

procedurali de până la avizarea opționalelor. După momentul avizării, unitățile 

de învățământ au libertatea de a dispune ce informații sunt comunicate și 

publicate cu privire la CDȘ până la finalizarea implementării acestuia. În ceea 

ce privește inspectoratele școlare județene, nu există o practică unitară a 

publicării informaților despre opționalele avizate, iar o parte dintre acestea nu 

centralizează niciun fel de date despre opționalele avizate. 

Riscuri 

 Un nivel redus de transparență cu privire la CDȘ din partea unităților 

de învățământ care conduce la utilizarea opționalului pentru 

completarea normelor didactice, aprofundarea materiilor obligatorii și 

creșterea mediilor anuale. 

 Lipsa unor analize reale a nevoilor educaționale, bazate atât pe 

așteptările elevilor și părinților, cât și pe ale altor actori educaționali și 

din piața muncii. 

 Îngreunarea demersurilor de cercetare și analiză comparativă sau 

integrată a procedurilor, tipurilor de tematici și logistica din spatele 

unui CDȘ din cauza transparenței reduse și publicarea neuniformă și 

 Aplicarea unor chestionare anonime de evaluare a satisfacției cu 

privire la CDȘ la finalul anului școlar care să fie completată de elevi 

și părinți.  

La nivelul inspectoratelor școlare județene, comunicarea cu unitățile de 

învățământ a fost descrisă ca optimă în cele mai multe din situații, așa cum a 

reieșit din focus grupuri și analiza cantitativă, în proiectul EDUPOL. În 

schimb, în ceea ce privește publicarea informațiilor, cele mai multe 

inspectorate școlare județene publică numai procedura pentru avizare, nu și 

rezultatele ei și o situație centralizată a CDȘ-urilor astfel încât să permită 

analiza comparativă a datelor. Standardul de comunicare va cuprinde o 

modalitate omogenă de publicare a datelor în format deschis. Datele vor 

include:  

 titlul opționalelor avizate, 

 școala în care se derulează, 

 mediul de rezidență,  

 numărul de elevi înscriși,  

 clasa la care este implementat,  

 tipul opționalului (integrat, extindere, aprofundare, disciplină nouă) 

 numărul de parteneri implicați în derularea opționalului 

 anii în care a mai fost implementat opționalul (dacă este cazul) 

Riscuri 
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nedeschisă a datelor de către inspectoratele școlare județene și unitățile 

de învățământ. 

Beneficii 

 Autonomia â unităților de învățământ de a gestiona procesul de 

comunicare cu privire la CDȘ în raport cu elevii și părinții. 

 Creșterea sarcinii pentru personalul administrativ al unităților de 

învățământ odată cu obligația de publicarea pe website, comunicarea 

și actualizarea datelor. 

 Suplimentarea sarcinii diriginților și profesorilor care derulează CDȘ 

și care trebuie să prezinte informațiile la clasă, respectiv a comisiilor 

metodice și profesorilor care derulează CDȘ pentru a centraliza și 

comunica rezultatele analizei de nevoi și aplicarea chestionarelor de 

evaluare a satisfacției. 

 Rezultate distorsionate ale aplicării chestionarelor de evaluare a 

satisfacției care influențează în mod negativ evaluarea cadrelor 

didactice. 

Beneficii 

 Un nivel crescut de calitate a CDȘ odată ce temele selectate sunt 

rezultatul real al analizei de nevoi la care iau parte toți actorii 

educaționali. 

 Comunicare mai eficientă între elevi, părinți și cadre didactice odată 

ce primii sunt informați cu privire la programa, modalitățile de notare 

și evaluare, competențele dobândite la CDȘ. 

 Facilitarea derulării unor cercetări naționale și elaborarea unor studii 

comparative între județe și regiuni despre temele și modul de derulare 

a CDȘ, odată cu existența unui standard comun de publicare a datelor 

pe website-ul unităților de învățământ și inspectoratelor școlare 

județene și deci, creșterea calității soluțiilor de remediere a 

vulnerabilităților cu privire la CDȘ. 
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Secțiunea a 4-a Identificarea și evaluarea impactului 

4.1      Impactul economic și asupra mediului de afaceri 

Lipsa de transparență a școlilor, nu doar în ceea ce privește ansamblul 

documentelor manageriale și administrative, dar și a inițiativelor, activităților 

și proiectelor extra-curriculare derulate scade încrederea părților interesate în 

calitatea învățământului din România. Cu privire la practica publicării 

informațiilor, problema a fost ridicată de mai multe ori de consiliile elevilor 

care atrăgeau atenția cu privire la lipsa transparenței unităților de învățământ 

în privința publicării bugetului și a rapoartelor Consiliilor de Administrație. În 

acest sens, în 2016 au fost propuse mai multe modificări ale ROFUIP, dar care 

nu au fost adoptate2. Lipsa  accesului la informații cu privire la CDȘ conduce 

la neînțelegerea acestei oportunități. Astfel, opțiunile puse la dispoziție de 

unitățile de învățământ sunt de aprofundare a materiei pentru examenele 

naționale. Totodată, lipsa informării eficiente cu privire la CDȘ conduce la 

tratarea lui cu superficialitate. În viziunea elevilor și a părinților echivalează 

unei note de 10 care contribuie la creșterea mediei anuale, necesare pentru 

admiterea la liceu și facultate. În schimb, CDȘ poate fi utilizat pentru 

introducerea unor discipline de studiu care să țină cont de nevoile de pe piața 

muncii la nivel local, poate aborda tematici de interes la nivel societal și poate 

constitui singura variantă în care elevii, cu excepția celor din liceele 

tehnologice și vocaționale, pot avea parte de pregătire practică. Activitățile 

Transparența în unitățile de învățământ contribuie la creșterea gradului de 

răspundere cu privire la activitatea acestora, ceea ce conduce și la o creștere a 

încrederii. O comunicare eficientă către părinți și elevi cu privire la potențialul 

pe care îl are CDȘ de a introduce teme și conținuturi noi de studiu, dar care se 

dovedesc de interes pentru societate are mai multe avantaje. În primul rând, 

oferă oportunitatea elevilor și părinților de a lua decizii informate, de a înțelege 

modul în care funcționează CDȘ și de a propune tematici de interes precum 

educația financiară și antreprenorială. În al doilea rând, poate oferi un feedback 

prompt cu privire la nevoile de formare ale elevilor și astfel crește calitatea 

ofertei unităților de învățământ. Transparentizarea ofertei CDȘ poate constitui 

un avantaj competitiv pentru fiecare unitate de învățământ, dacă la nivelul 

acestora sunt stabilite opționale dintr-o anumită specialitate care le-ar putea 

diferenția de celelalte prin oferta educațională. Publicarea informațiilor despre 

curriculum propus de școală poate deschide oportunități de comunicare și 

colaborare cu părțile interesate (operatori economici, ONG-uri) care să 

contribuie la elaborarea și derularea CDȘ, astfel încât oferta educațională a 

școlilor să fie cât mai apropiată de nevoile din piața muncii.  

                                                           
2 http://www.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2016/03/10.pdf 
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aplicate, practice constituie o soluție pentru creșterea calității curriculumului 

așa cum a fost ea identificată de către participanții care au luat parte la 

cercetarea din proiectul EDUPOL3: 

Lipsa de transparență a unităților de învățământ conduce la lipsă de implicare 

a factorilor interesați. Potrivit 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), unitățile de învățământ publică rapoartele semestriale și anuale de 

activitate, art 57 (7), la ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita 

și reprezentanți desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților 

administrației publice locale și ai operatorilor economici și ai altor parteneri 

educaționali, dar și ai organizațiilor sindicale. În realitate, invitarea factorilor 

interesați externi este o practică rară care afectează comunicarea și parteneriatul 

dintre școală și viitorii angajatori. 

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 lei4. 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 

Conformarea cu standardul de comunicare propus de această variantă de 

soluționare nu presupune obligații financiare suplimentare pentru unitățile de 

învățământ și a inspectoratelor școlare județene pentru că acestea se adaugă la 

obligațiile deja existente de a publica o serie de date. În plus, aplicarea unui 

standard unitar de publicare a datelor despre CDȘ pentru inspectoratele școlare 

județene facilitează centralizarea informațiilor și analiza lor comparativă, 

                                                           
3 syene.ro/wp-content/uploads/2019/02/Raport_CDS_web.pdf 
4 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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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 

la articolul bugetar „Bunuri și servicii”5. Media Uniunii Europene cu privire la 

procentul din PIB alocat educației este de 4.9% în 20176.  

Subfinanțarea învățământului are efecte negative și asupra nivelului de 

transparență prin lipsa personalului administrativ suficient (funcții de 

comunicare, IT și administrarea conținutului web și conformitatea cu cerințele 

legale în vigoare) care să preia responsabilitățile de comunicare și publicare a 

datelor de la managementul unităților de învățământ care, de cele mai multe 

ori, îndeplinește și funcție didactică.  

 

respectiv integrată la nivel național, ceea ce poate conduce la îmbunătățirea 

calității procesului de avizare și derulare a CDȘ pe termen lung.  

4.3.      Impactul social 

Lipsa de transparență cu privire la CDȘ din partea unităților de învățământ, dar 

și a inspectoratelor are impact, în primul rând, asupra elevilor. Aceștia, 

împreună cu părinții, nu iau alegeri informate cu privire la opțional pentru că 

Comunicarea către elevi și părinți a rezultatelor analizei inițiale de nevoi pe 

baza căreia se face oferta CDȘ este importantă pentru creșterea încrederii celor 

două categorii în școală și în procesul de alegere a opționalului, putând 

                                                           
5 https://www.edu.ro/sites/default/files/HG%20aprobare%20norme%20metodologice%20cost%20standard%202017.pdf 
6 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_expenditure_on_education 
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nu cunosc oportunitatea pe care CDȘ o poate pune la dispoziție pentru a aborda 

tematici noi și activități practice. În schimb, CDȘ s-a încetățenit ca disciplină 

obligatorie de aprofundare a materiilor de examen sau a altor discipline. 

Comunicarea redusă dintre unitățile de învățământ și părinți cu privire la CDȘ 

are drept consecințe: o analiză insuficient de aprofundată a nevoilor de formare 

și pregătire la CDȘ și lipsa feedbackului cu privire la calitatea și eficiența 

opționalelor.  

În ceea ce privește publicarea informațiilor de inspectoratele școlare județene, 

lipsa unui standard unitar și publicarea datelor altfel decât într-un format 

deschis îngreunează activitatea factorilor interesați care doresc să dezvolte o 

cercetare pe tema CDȘ de a prelua și procesa datele. În prezent nu există studii 

comparative între județe cu privire la procedura sau tipurile de CDȘ propuse și 

avizate de inspectoratele școlare județene, consecința fiind lipsa unor propuneri 

prin care acest instrument să poată fi îmbunătățit astfel încât să răspundă mai 

eficient nevoilor elevilor.  

contribui la acceptarea mai rapidă a ofertei finale ca fiind rezultatul nevoilor 

reale identificate. În aceeași manieră, prezentarea în prealabil a tematicii, 

modalităților de evaluare și a competențelor ce urmează a fi dobândite în urma 

parcurgerii CDȘ contribuie la fixarea unui nivel de așteptare cu privire la 

opțional și îi ajută pe elevi și părinți să ia decizii informate în procesul de 

alegere a opționalelor. Aplicarea unor chestionare de evaluare a satisfacției cu 

privire la oferta CDȘ este un demers care închide procesul de comunicare și 

este utilizat exclusiv de cadrele didactice pentru a înțelege modul în care CDȘ 

poate fi îmbunătățit în cazul în care se intenționează avizarea aceluiași opțional 

în anii următori.  

În schimb, un standard unitar de publicare a informațiilor despre CDȘ pe 

website-urile inspectoratelor școlare județene aduce beneficii tuturor 

categoriilor de actori care doresc să întreprindă analize cantitative cu privire la 

CDȘ la nivel regional, național, multianual etc. Astfel, ISE, MEN, ONG-uri în 

domeniul educației și chiar inspectoratele școlare județene vor putea compara 

date și trage concluzii cu privire la situația CDȘ în județ și deci pot îmbunătăți 

acest instrument.  

4.4.      Impactul asupra mediului înconjurător 

Opțiunea care prevede absența intervenției nu are implicații documentate 

asupra mediului înconjurător. 

Propunerea de politică publică nu creează efecte asupra mediului înconjurător 

față de cele pe care le implică deja obligațiile de comunicare a celorlalte 

informații și date pe website-ul unităților de învățământ. Standardul unitar de 

publicare se poate dovedi însă eficient în crearea unui model de bună practică 

în prezentarea datelor online, față de afișajul lor fizic. 
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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 

 Un nivel crescut de calitate a CDȘ odată ce temele selectate sunt rezultatul real al analizei de nevoi la care iau parte toți actorii educaționali. 

 Comunicare mai eficientă între elevi, părinți și cadre didactice odată ce primii sunt informați cu privire la programă, modalitățile de notare și 

evaluare, competențele dobândite la CDȘ. 

 Facilitarea derulării unor cercetări naționale și elaborarea unor studii comparative între județe și regiuni despre temele și modul de derulare a CDȘ,  

odată cu existența unui standard comun de publicare a datelor pe website-ul unităților de învățământ și inspectoratelor școlare județene și deci, 

creșterea calității măsurilor de remediere a vulnerabilităților existente. 

Puncte slabe și amenințări 

 Creșterea sarcinii pentru personalul administrativ al unităților de învățământ în publicarea pe website, comunicarea și actualizarea datelor. 

 Suplimentarea sarcinii diriginților care trebuie să prezinte informațiile la clasă, respectiv a comisiilor metodice și profesorilor care derulează CDȘ 

pentru a centraliza și comunica rezultatele analizei de nevoi și aplicarea chestionarelor de evaluare a satisfacției. 

 Rezultate distorsionate ale aplicării chestionarelor de evaluare a satisfacției care influențează în mod negativ evaluarea cadrelor didactice. 

Termen de realizare 

24 de luni, conform planului de acțiuni 
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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 

 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 

ONG  
 

 Federația Coaliția pentru 

Educație 

 Asociația REPER pentru 

Management prin Valori 

 Asociația Năzdrăvănii 

pentru Copii 

 Asociația Reper21 

 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 

Altele (unități de învățământ și operatori 

economici, media) 

 

 Sindicatul Învățământului Preuniversitar Cluj 

(SLIPC) 

 Sindicatul Învățământului Preuniversitar Dolj 

 Sindicatul Învățământului Preuniversitar Timiș 

 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 
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 Primăria Municipiului 

Cluj-Napoca 

 Primăria Galați 

 Casa Corpului 

Didactic Dolj 

 Casa Corpului 

Didactic Timiș 

 Casa Corpului 

Didactic Iași 

 

 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” 

 Asociația Iconic Cluster 

 Asociația Salvați Copiii 

 Fundația Enable 

 Fundația World Vision 

Romania,  

 Asociația ProRuralis 

 Institutul Cultural 

Independent  

 Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu”, 

Craiova 

 Colegiul Național „Decebal” Deva 

 Colegiul Național Bănățean Timișoara 

 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 
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 Centrul Educațional de 

Resurse, Formare, 

Integrare și Dezvoltare 

  

 

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 parteneriate 

cu unități de învățământ. De asemenea, au luat parte reprezentanți 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 factori interesați 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 

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:  

 Extinderea activităților de analiză de nevoi și evaluarea a satisfacției cu privire la disciplinele opționale (ideal, pentru 

toate disciplinele) la nivelul tuturor părților interesate din domeniul educațional, nu doar la cel al unităților de 

învățământ, elevilor și părinților. 

 Pe lista informațiilor minime care trebuie prezentate elevilor și părinților în legătură cu opționalul, dar și afișate pe 

website-ul unității de învățământ sunt necesar a fi completate următoarele: numărul de parteneri implicați în derularea 
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justificare a 

nepreluării lor. 

opționalului, anii în care a mai fost implementat opționalul (dacă este cazul) și informații despre gradul de satisfacție 

cu privire la acesta. 

 Popularizarea evaluării cadrelor didactice de către elevi și introducerea unor căi anonime prin care să fie oferit 

feedback-ul pentru a elimina potențialele consecințe negative rezultate în urma evaluării.  

 

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

 

 Crearea unui cadru confidențial de comunicare între părinți și diriginți și introducerea unor instrumente de evaluare a 

satisfacției pentru părinți cu privire la activitatea didactică.  

 Comunicarea în cadru confidențial vizează mai multe aspecte. Comunicarea individuală cu fiecare părinte în 

timpul orelor de consiliere stabilite împreună cu profesorii diriginți este prevăzută deja de Ordinul nr. 

5132/10/09/2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte. Comunicarea în regim confidențial a 

notelor reprezintă un al aspect abordat de mai multe părți interesate în contextul dezbaterilor cu privire la 

catalogul electronic și nu numai, însă fac obiectul unei propuneri de politici publice distincte. 

 Crearea unui sistem prin care să fie centralizate modelele de bune practici și promovat exemplul profesorilor. 

 Un sistem de white-listing a fost propus în mai multe domenii pentru a premia modelele de bune practici, însă 

pentru a fi eficient în sistemul educațional, este recomandat ca acest sistem să fie gestionat și actualizat de 

asociațiile școlilor și liceelor în parteneriat cu alte organizații neguvernamentale și cu sprijin din partea mass-

media. Nu este deci nevoie de o propunere de politică publică alternativă în acest sens. 

 Introducerea unui tip de evaluare a stilurilor de învățare și aptitudinilor personale la nivelul unității de învățământ cu 

scopul identificării înclinațiilor socioprofesionale ale fiecărui elev. Pe baza acestei evaluări, elevii pot fi astfel 

direcționați către disciplinele și specializările care le pun cel mai bine în valoare aptitudinile și calitățile.  

 În teorie, activitatea de consiliere și îndrumare este asigurată de profesorii diriginți în conformitate cu Ordinul 

nr. 5132/10/09/2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte și de consilierii școlari. Aceștia din urmă 
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au atribuții de monitorizare și analiză a fenomenelor școlare precum abandonul, delicvența, sunt responsabili 

de activități extrașcolare și asigură și funcția de consiliere conform Ordinului Nr. 5555 din  7 octombrie 2011 

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea centrelor județene/al municipiului 

București de resurse şi asistență educațională. În consecință, cadrul de organizare pentru derularea activităților 

de evaluare și consiliere socioprofesională există, deci nu poate face subiectul încă unei propuneri de politici 

publice. În schimb, este necesară o evaluare națională cu privire la eficiența serviciilor de consiliere în 

unităților de învățământ. 

 

Secțiunea a 7-a: Măsuri propuse în varianta 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 31. Rapoartele semestriale și  anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unității de învățământ sau, în lipsa acestuia, 

prin orice altă formă, fiind documente care conțin informații de interes public. 

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. 58. —Consiliul profesoral are următoarele atribuții: a) analizează, dezbate și validează raportul general privind starea și 

calitatea învățământului din unitatea de învățământ, care se face public; 

Acte normative ce urmează a fi elaborate 

 Ordin de Ministru pentru stabilirea unui standard și a unei metodologii de publicarea a datelor cu privire la CDȘ  pe 

website-ul școlilor și a informațiilor care trebuie comunicate factorilor interesați. 

 Ordin de Ministru pentru stabilirea unui standard și a unei metodologii  de publicarea a datelor cu privire la CDȘ pe 

website-ul inspectoratelor școlare județene. 

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)  - actualizarea în conformitate 

cu actele normative elaborate. 

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 

Modalități de monitorizare/ evaluare 

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. 
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propunerii de politică 

publică. Indicatori Indicatori de performanță 

 Numărul de unități de învățământ care publică lista opționalelor avizate însoțită de o descriere, conform standardului 

propus; 

 Rezultatele analizei de nevoi publicate pe website-ul unităților e învățământ; 

 Standard unitar de prezentare a datelor cu privire la CDȘ implementat în inspectoratele școlare județene. 

 

*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 

stabilit un standard de comunicare și publicare a 

informațiilor în unitățile de învățământ cu privire la 

CDȘ ; 

A 1.1 Elaborarea unui ordin de ministru și a 

metodologiei cu instrucțiuni pentru implementarea 

standardului de comunicare și publicare a 

Luna 12  Ministerul 

Educației 

Naționale 

Conform 
alocărilor 
bugetare 
pentru 
funcționarea 
instituției 

Ordin de ministru 

pentru stabilirea 

unui standard și a 

unei metodologii  

de publicarea a 

datelor cu privire 

la CDȘ pe 

website-ul școlilor 

Luna 6 Luna 12 
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informațiilor în unitățile de învățământ cu privire la 

CDȘ; 

 

A 1.2. Modificarea și completarea cadrului deja 

existent cu privire la obligațiile de comunicare și 

publicarea a datelor de unitățile de învățământ. 

A 1.3 Punerea propunerii de ordin și a metodologiei 

în consultare publică și integrarea observațiilor și 

recomandărilor venite din partea factorilor interesați; 

1.3 Adoptarea ordinului de ministru 

și a informațiilor 

care trebuie 

comunicate 

factorilor 

interesați. 

Standard de 

publicare a datelor 

despre CDȘ 

pentru unitățile de 

învățământ 

A 2. Inițierea unui demers legislativ prin care să fie 

stabilit un standard de comunicare și publicare a 

informațiilor de inspectoratele școlare județene cu 

privire la CDȘ;  - 

 

A 2.1 Elaborarea unui ordin de ministru și a 

metodologiei cu instrucțiuni pentru implementarea 

standardului de comunicare și publicare a 

informațiilor în inspectoratele școlare județene cu 

privire la CDȘ; 

 

A 2.2. Modificarea și completarea cadrului deja 

existent cu privire la obligațiile de comunicare și 

publicarea a datelor de inspectoratele școlare 

județene. 

Luna 12 Ministerul 

Educației 

Naționale 

Conform 

alocărilor 

bugetare 

pentru 

funcționarea 

instituției 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ordin de Ministru 

pentru stabilirea 

unui standard și a 

unei metodologii  

de publicarea a 

datelor cu privire 

la CDȘ pe 

website-ul 

inspectoratelor 

școlare județene. 

Standard de 

publicare a datelor 

despre CDȘ 

pentru 

Luna 6 Luna 12 
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A 2.3 Lansarea în consultare publică propunerii de 

ordin și a metodologiei și integrarea observațiilor și 

recomandărilor venite din partea factorilor interesați; 

A 2.4 Adoptarea ordinului de ministru 

inspectoratele 

școlare județene 

A 3 Publicarea pe website-urile unităților de 

învățământ și ale inspectoratelor școlare județene a 

datelor prevăzute în standarde.  

Luna 18 Inspectoratele 

școlare județene 

Unități de 

învățământ 

Conform 

alocărilor 

bugetare 

pentru 

funcționarea 

instituției 

Pachete de date 

publicate în 

format deschis 

Luna 12 Luna 24 

A 4. Analiza gradului de implementare a 

standardului și elaborarea unui raport statistic în 

acest sens la nivel județean. 

Luna 24 Inspectoratele 

școlare județene 

Ministerul 

Educației 

Naționale 

Conform 

alocărilor 

bugetare 

pentru 

funcționarea 

instituției 

Rapoarte statistice 

la nivel județean 

Luna 24 Luna 24 

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  


