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FIȘE DE LUCRU – Ședința Comitetului interministerial pentru monitorizarea implementării Proiectului „România Educată” 

       - 2 septembrie 2021  -   

 

 

Domeniul prioritar de acțiune: 

 

12. TEME TRANSVERSALE  (învățământ preuniversitar) 
 

 

Nr. 
crt. 

Obiective 
strategice 

Măsuri Acțiuni Rezultate/ 
Indicatori de realizare 

 

Resurse  
bugetare 

Ter-
mene 

Respon-
sabili 

1. O.1 Integrarea 
valorilor din 
Raportul 
„România 
Educată” în 
modul de 
reglementare, 
desfășurare și 
evaluare a 
sistemului și 
procesului 
educațional 

O.1 Includerea în noul cadru 
normativ a acestor valori 
(Cod de etică, doctorate, 
criterii de angajare, ROFUIP, 
proceduri, transparentizarea 
normativelor și deciziilor la 
nivelul unităților de 
învățământ etc) 
 
 
  

O.1 Revizuirea/elaborarea noului cadru 
normativ de reglementare a sistemului de 
educație si introducerea acestor valori  

O.1 cadru normativ revizuit/ 
reglementat 
 

Buget de 
stat 

2022 MEd 

2.  
O.2 
Creșterea 
calității 
proceselor 
educaționale în 
toate formele 
sale 

O2.a) Armonizarea asigurării 
calităţii la nivelul întregului 
sistem de educaţie şi formare 

 

O2.a)  Susținerea activității Grupulului Naţio-
nal pentru Asigurarea Calităţii (GNAC) privind 
implementarea politicilor şi instrumentelor 
europene în domeniul educaţiei şi formării  

 

O2.a)1 GNAC operațional 
 
O2.a)2 politici de asigurare a 
calității în educație și formare 
implementate 

 

 
 

Buget de 
stat 
 
POEO 
 
PNRR 

 
 

2023 
 
 
 

2023 
 
 
 
 
 
 

 
 
MEd 
 
 
 
ARACIS 
 
 
 
 

O2.b) Oferirea de sprijin și 
consiliere unităților de 
învățământ în vederea 
îmbunătățirii calității educa-
ției   

O2.b)1. Dezvoltarea capacității instituționale 
de autoevaluare  
 
O2.b)2. Asigurarea că școlile dețin resursele, 
inclusiv prin finanțare suplimentară dedicată,  
și autonomia necesare implementării 
îmbunătățirilor 

O2.b)1 servicii educaționale 
furnizate îmbunătățite   
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Nr. 
crt. 

Obiective 
strategice 

Măsuri Acțiuni Rezultate/ 
Indicatori de realizare 

 

Resurse  
bugetare 

Ter-
mene 

Respon-
sabili 

O2.b)3. Reorientarea rolului inspectorului 
școlar  
 
 
 
 
 
 
O2.b)4.   Oferirea posibilității directorilor de a 
conduce eficient procesul de îmbunătățire a 
calității educației 
 

O1.b)3 rapoarte ale inspecției 
școlare revizuite (care vor 
include atât aspectele pozitive, 
ce trebuie dezvoltate și 
continuate, cât și aspectele 
negative, ce trebuie corectate 
cu propuneri de soluții concrete, 
precum și recomandări de 
cursuri specifice de formare 
continuă pentru cadrele 
didactice) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 
 

2023 
 
 

O.2.c)  Actualizarea și flexi-
bilizarea standardelor de 
calitate ale învățământului 
preuniversitar în corelație cu 
cerințele societății actuale 

02.c)1.   Actualizarea/ revizuirea și flexibiliza-
rea standardelor de calitate și a indicatorilor 
de performanță asociați evaluărilor externe și 
interne ale unităților de învățământ, pentru a 
include/accentua aspecte precum: eficiența 
predării, satisfacția elevilor, absenteismul, 
includere elementelor digitale în procesul 
educațional, activitățile extracurriculare și 
cluburile școlare etc 

O2.c)1.  standarde de calitate și 
indicatori de performanță 
îmbunătățiți 
 

O2.d) Revizuirea atribuțiilor 
structurilor implicate în 
procesul de evaluare 
instituțională  
 

O2.d) Actualizarea atribuțiilor structurilor 
implicate în procesul de monitorizare și 
evaluare școlară 
 

O2.d) atribuții ale structurilor 
implicate în procesul de 
evaluare instituțională, 
revizuite 
 

02.e) Îmbunătățirea 
proceselor de elaborare, 
implementare și evaluare a 
politicilor publice din 
educație 

O2. e)1. Îmbunătățirea sistemului de colectare 
și analiză a unor date relevante pentru 
sistemul de învățământ, la toate nivelurile 
 
 
O2. e).2. Crearea unei structuri dedicate la 
nivelul MEd pentru colectarea datelor 
relevante și analiza gradului de atingere a 

O1.e)1. sistem actualizat de 
colectare și analiză a unor date 
relevante pentru asigurarea 
guvernanței  
 
O2.e)2. o structură dedicată la 
nivelul Med pentru colectarea 
datelor relevante 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
strategice 

Măsuri Acțiuni Rezultate/ 
Indicatori de realizare 

 

Resurse  
bugetare 

Ter-
mene 

Respon-
sabili 

țintelor asumate, inclusiv a țintelor asumate 
prin Proiectul „România Educată”. 
 
O2.e)3 Creșterea capacității instituționale a 
MEd și a structurilor aflate în 
coordonare/subordine, de analiză și de 
interpretare a datelor și a informațiilor 
relevante, precum și de formulare a unor 
recomandări de intervenție (revizuire politici, 
inițiere noi politici),  prin formarea continua a 
resursei umane, atragerea de expertiză 
internă sau Internațională, parteneriate 
instituționale cu structuri ce dețin know-how 
pe un anumit domeniu 
 

 
 
 
O2. e)3. programe de formare a 
expertizei de analiză și de 
interpretare a datelor, de 
monitorizare și elaborare a 
politicilor publice, la nivelul 
autorităților publice centrale 
implicate în educați 
 
 
 
 

 
 
2022 

3.  
O.3 
Susținerea 
implementării 
educației pen-
tru dezvoltare 
durabilă (EDD) 
în sistemul de 
educație și 
formare 

O3.a) Cunoașterea, de către 
cadrele didactice, a concep-
telor și formarea abilităților 
privind dezvoltarea durabilă  

O3.a)1  Includerea de noţiuni de EDD în 
programele de pregătire iniţială şi continuă 
pentru cadrele didactice de la toate nivelurile 
de învăţământ preuniversitar 
 
O3.a)2 Stimularea dezvoltării de competenţe 
privind cunoaşterea aspectelor legate de 
dezvoltarea durabilă pentru personalul din 
educaţie, inclusiv pentru cei cu funcţii de 
conducere 

O3.a)1 cursuri de formare 
pentru cadre didactice pe tema 
dezvoltării durabile  
 
 
 
O3.a)2 cadre didactice for-mate 
pe tema dezvoltării durabile  
 
 
 

 
Buget de 
stat 
 
POEO 
 
PNRR 

 
2023 

 
MEd 
 
ARACIP 
 
ARACIS 
 
MIPE 

O.3.b) Elaborarea de resurse 
pentru introducerea concep-
telor privind dezvoltarea 
durabilă 

O3.b)1 Stimularea elaborării şi producţiei de 
resurse electronice, audio, video şi 
multimedia, precum şi a mijloacelor vizuale, 
atât în procesul de predare-învăţare cât şi în 
diseminarea informaţiilor pe tema dezvoltării 
durabile 
 
O2.b)2 Promovarea principiilor dezvol-tării 
durabile în etosul unităților de învățământ 

O3.b)1. set de instrumente 
specifice  
 
 
 
 
 
O2.b)2 unități de învățământ 
preuniversitar și centre de 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
strategice 

Măsuri Acțiuni Rezultate/ 
Indicatori de realizare 

 

Resurse  
bugetare 

Ter-
mene 

Respon-
sabili 

preuniversitar și a centrelor de consiliere în 
carieră 

consiliere în carieră care au 
introdus elemente curriculare 
de dezvoltare durabilă 

4. O.4 
Susținerea 
învățământului 
în limbile 
minorităților 
naționale 

O4.a) Asigurarea curriculu-

mului școlar pentru învăță-

mântul în limbile minorită-

ților naționale 

 
O4.a)  Adaptarea/ revizuirea curriculumului 
școlar pentru minoritățile naționale 

 
O4.a)  competențe îmbunătățite 

 
 

Buget de 
stat 

 
POEO 

 
 

 
 

2022 

 
 
MEd 

O4.b) Elaborarea de resurse 

educaționale destinate 

învățământului în limbile 

minorităților 

O4.b) Elaborarea/ revizuirea manualelor 
școlare/ ghidurilor și reperelor metodologice 
pentru învățământul în limbile minorităților 

O4.b)  resurse educaționale des-
chise disponibile 

O4.c) Formarea cadrelor 

didactice care predau în 

învățământul în limbile 

minorităților naționale  

O4.c)  Susținerea de programe, cursuri, 
module de formare continuă pentru cadrele 
didactice care predau în învățământul în 
limbile minorităților naționale  
 

 
O3.c)   cadre didactice formate  
pentru a preda în limbile 
minorităților 

5. O.5 
Încurajarea 
inițiativei 
particulare în 
învățământul  
particular 

O5.a) Susținerea investiției 

private în vederea 

diversificării ofertelor 

educaționale  

 O5.a)1 Susținerea parteneriatelor public-
privat pentru oportunități educaționale si 
profesionale de înaltă ținută  
O5.a)2 Acordare de sprijin companiilor pentru 
a înființa unități de învățământ de nivel 
antepreșcolar și preșcolar 

 
O5.a)1  parteneriate realizate 
 
O5.a)2 companii implicate   

 
Buget de 

stat 

 
Per-
ma-
nent 

MEd 
 
Agenți 
economici 

6. O6. 
Creșterea 
integrității, 
reducerea 
vulnerabilități-
lor și a riscurilor 
de corupție în 
sistemul nați-
onal de educa-
ție 

O6.a) Dezvoltarea programe-
lor de educație juridică  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O6.a)1 Extinderea protocolului privind 
educația juridică în școli și recomandarea MEd 
către IÎS de a încheia protocoale la  nivelul 
universității  
 
O6.a)2 Organizarea, în învățământul 
preuniversitar, de activități curriculare și 
extracurriculare, inclusiv prin parteneriate cu 
instituții cu competențe în domeniul prevenirii 
și combaterii corupției, precum și de campanii 
de informare și responsabilizare,  respectiv 
dezbateri publice 

O6.a)1   activităţi desfăşurate 
în baza protocolului extins 

 

O6.a)2 activități extra cu-
rriculare organizate, parte-
neriate încheiate, campanii de 
informare și respon-sabilizare, 
dezbateri publice 
 

 
Buget de 
stat 
 
POEO 
 
PNRR 

 
2023 

 
MEd 
 
MJ 
 
Experți în 
domeniul 
juridic 
 
MIPE 
 
MC 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
strategice 

Măsuri Acțiuni Rezultate/ 
Indicatori de realizare 

 

Resurse  
bugetare 

Ter-
mene 

Respon-
sabili 

O6.b) Abordarea în cadrul 
disciplinelor ce vizează 
dezvoltarea şi diversificarea 
competențelor sociale şi 
civice în cadrul învăță-
mântului preuniversitar a 
tematicilor referitoare la 
prevenirea corupției, statul 
de drept, societate demo-
cratică 
 

O6.b) Formarea cadrelor didactice pentru 
predarea tematicilor referitoare la prevenirea 
corupției, statul de drept, societate 
democratică 
 

O6.b)1 cursuri de formare 
pentru predarea tematicilor 
referitoare la prevenirea 
victimizării şi discriminării, 
gestionarea agresivității, preve-
nirea corupției 

O6.b)2  cadre didactice forma-
te 

O6.b)3  teme cuprinse în 
curriculumul disciplinei ce 
vizează dezvoltarea şi diversifi-
carea competențelor sociale şi 
civice 

 
MTS 
 
 

O6.c) Stimularea implicării 
elevilor în viața comunității 
școlare și a comunității 
locale 

O6.c)1 Activități extrașcolare tematice 
O6.c)2 Susținerea constituirii de cluburi ale 
elevilor pe teme de participare civică și 
socială, dezbatere și oratorie, implicare în 
comunitate etc 
O6.c)3 Încurajarea participării elevilor în 
activitățile de reprezentare a colegilor la 
nivelul unităților de învățământ 
O6.c)4 Dezvoltarea de parteneriate cu 
instituții publice sau private, pentru campanii 
de informare, conștiențizare și/formare pe 
teme relevante 

 

7. O.7 
Sprijinirea 
atingerii țintei 
naționale de 
minim 10 % de 
participare a 
adulților la 

O7.a) Flexibilizarea și diver-

sificarea ofertei de cursuri de 

formare pe tot parcursul 

vieții la nivelul universi-

tăților și altor furnizori de 

formare 
 

O7.a)1 Clarificarea responsabilităților în 
domeniul învățării pe tot parcursul vieții  
 
O7.a)2 Simplificarea și stabilizarea cadrului 
legislativ 
 
O7.a)3 Oferirea de facilități și oportunități/ 
programe/ proiecte privind actualizarea și 

O7.a)1 responsabilități clare în 
domeniul învățării pe tot 
parcursul vieții  
 
O7.a)2. cadru legislativ sim-
plificat 
  

 
Buget de 
stat 
 
POEO 
 
PNRR 

 
2023 

 
MEd 
 
 
MMPS 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
strategice 

Măsuri Acțiuni Rezultate/ 
Indicatori de realizare 

 

Resurse  
bugetare 

Ter-
mene 

Respon-
sabili 

învățarea pe tot 
parcursul vieții 

perfecționarea competențelor (inclusiv 
digitale) 
 
O7.a)4 Dezvoltarea și operaționalizarea 
Centrelor comunitare de învățare permanentă 
 
O7.a)5 Gestionarea adecvată a participării la 
programele de formare continuă/profesională, 
în spiritul realizării unei culturi naționale 
favorabile învățării pe tot parcursul vieții. 

O7.a)3  facilități și oportunități 
oferite 
 
 
O7.a)4 centre comunitare de 
învățare permanentă opera-
ționale  
 
O.7a)5 apeluri de proiecte 
cuprinzând programe de 
învățare pe tot parcursul vieții. 

 

Furnizori 
de 
formare 
 
Autorități 
publice 
locale 
 
MIPE 

 

 


