
 

 



La nivelul Strategiei privind conturarea
României Educate, s-au identificat o serie de
probleme ale sistemului de învățământ din
România, pentru care s-au adus soluții, însă
unele multe prea generale și pe alocuri 
 insuficiente. 

În acest context, pentru susținerea și corelarea
nevoilor din teren cu cele identificate și însușite
la nivel teoretic, se fac cunoscute o serie de
măsuri cu aplicabilitate imediată, ce au în
vedere asumarea dezideratelor privind România
Educată 2030.

01



02



#1 PROGRAMUL TRANSPORT GRATUIT
PENTRU ELEVI 

Garantarea transportului gratuit pentru toți elevii, pentru toate tipurile de transport, pe tot
parcursul anului calendaristic. Un astfel de program susține, printre altele, eliminarea
inechității și a barierelor de acces și de participare la învățământ pentru copiii din categorii
sociale dezavantajate.  

#2 PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ”

Potrivit datelor statistice furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), numărul
absolvenților de programe de studiu preuniversitare a scăzut dramatic începând cu anul
2010. La fel ca și în acest an, doar 8 din 10 elevi au reușit să fie absolvenți ai învățământului
liceal. În acest sens, stimularea tinerilor din România pentru finalizarea studiilor reprezintă
una dintre prioritățile ce trebuie să fie asumate cât mai repede. Programul „A doua șansă”

prevede o primă de instruire în fiecare lună, pentru finalizarea studiilor gimnaziale,

liceale/de ucenicie pentru persoanele care au abandonat studiile. Suma este destinată să
acopere transportul, masa, cazarea și rechizitele, cu condiția finalizării studiilor, fără a mai
întrerupe școala. 
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#3 ASISTENȚĂ ȘI SUPRAVEGHERE ÎN ȘCOALĂ
- STOP BULLYING ȘI CYBERBULLYING

Crearea unui grup de acțiune anti-bullying în fiecare școală din care să facă parte un consilier
școlar, cadre didactice din unitatea de învățământ, respectiv părinți. Stabilirea unor mecanisme de
control și de raport pentru a soluționa, preîntâmpina și anula acțiunile de bullying în școli, și
pentru a identifica o modalitate de lucru care să îi implice direct și pe elevi în această misiune de
stopare a bullyingului, indiferent de formă: verbal, social, fizic, cyberbullying ș.a.m.d..

#4 „AJUTOR, VREAU SĂ VORBESC CU CINEVA!”

- E-CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Realizarea unei platforme online de consiliere psihologică pentru elevii înscriși în sistemul de
învățământ primar, gimnazial și liceal românesc. Activitatea și orele de consiliere vor fi asigurate
de personal specializat, cu studii în domeniul psihopedagogiei.
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#5 EXTINDEREA PROGRAMULUI DE
BURSE: BURSA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Pe lângă asigurarea de burse lunare pentru elevi, calculate în funcție de salariul minim
net pe economie în România: bursa socială - 550lei/lună; bursa de studiu – 450

lei/luna; bursa de merit – 470lei/lună; bursa de performanță – 500 lei/lună, se
propune introducerea bursei de asistență socială în cuantum de 1 000 lei/lună. 

Benficiarii acestui tip de bursă vor fi copiii care provin din sistemul instituţionalizat de
protecţie a copilului, cu condiția ca aceștia să fie înscriși într-o unitate de învățământ
preuniversitar de stat.

 

 

#6 ELEVI ÎN INSTITUȚII PUBLICE

Realizarea unui program național care să permită elevilor înscriși în învățământul
gimnazial și liceal să aibă acces, într-un cadru organizat, la acțiuni și activități ale
instituțiilor de stat din România, inclusiv la activitatea desfășurată de Guvernul
României, Parlamentul României și de Administrația Prezidențială. Prin această măsură
se urmărește, printre altele, formarea tinerilor cu inițiativă, implicați în viața
comunității, cât și educarea simțului civic în rândul acestora.
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#7 PERFECȚIONARE SUSȚINUTĂ
A CADRELOR DIDACTICE DIN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Creșterea salariilor profesorilor, prin implementarea Legii nr. 173/2017 și
stabilirea unei sume anuale ce poate fi acordată acestora, sub foma de
vouchere profesionale, pentru participarea la cursuri acreditate de
formare profesională, la conferințe internaționale și înscrierea la studii
postuniversitare.

#8 PROGRAMUL NAȚIONAL DE
EDUCAȚIE TIMPURIE

Finanțarea de noi creșe și unități afterschool și susținerea familiilor în
vederea înscrieirii copiilor la programe de învățare și formare ante-

preșcolară. Totodată, se are în vedere o reactualizare şi o restructurare a
curriculumului naţional pentru educaţia timpurie.



#9  PLATFORMA  ONLINE  „ELEV-

STUDENT”

Crearea unei platforme online de comunicare a elevilor înscriși în sistemul de
învățământ liceal cu cei care urmează cursuri universitare. În acest mod, se
urmărește: transparentizarea activităților de studiu în universități; informarea
corectă și imediată a elevilor care își doresc să urmeze un anumit program de
studiu, chiar de tineri înscriși la facultatea care prezintă pentru ei un interes;
stimularea continuării studiilor superioare; facilitarea comunicării între tineri;
familiarizarea elevilor cu privire la procesul de aprofundare a cunoștințelor într-
un anumit domeniu, în instituții de învățământ superior.

#10 ȘCOLI DOTATE CU CABINETE
ȘCOLARE

Dotarea tuturor unităților de învățământ de stat și privat preuniversitar, cu
cabinete medicale cu personalitate juridică, cu personal de specialitate - doctor,
asistent, consilier școlar, pe toată durata orelor de curs.
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#11  ȘCOALA CU PROGRAM PRELUNGIT

Înființarea școlilor cu program prelungit, până la ora 16.00, ce oferă gratuit
elevilor, pe lângă progamul școlare, și posibilitatea de a servi o masa caldă și de a
participa la activități de aprofundare, ore remediale și extracurriculare, în funcție
de profilul unității de învățământ. 

Un astfel de program național ar răspunde și „fenomenului meditațiilor” din
România. Potrivit unui studiu recent, realizat de Societatea Academică din
România (SAR) și de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), 1 din 3
elevi din România ia meditații la cel puțin o materie. „Școala cu program prelungit”
vine să corecteze această carență a sistemului național de învățământ și să
răspundă neajunsurilor elevilor privind cunoștințele asimilate la orele de curs.



#13 CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE

Crearea unui sistem de finanțare integrat a Cercetării-Dezvoltării și Inovării (CDI), astfel încât,
la nivel național și în rândul elevilor, studenților și profesorilor, să existe o linie clară privind
cercetarea în câștigul societății și economiei țării. Mai mult, prin dezvoltarea acestui mecanism
de inovare, se dorește creșterea vizibilității activităților științifice și includerea cercetătorilor
români și a lucrărilor lor la forumurile de cercetare organizate la nivel european și mondial.

#12 PROGRAMUL NAȚIONAL: VOUCHERE
CULTURALE PENTRU ELEVI

Implementarea unui proiect național de consum cultural destinat elevilor sub forma unor
bonuri valorice în cuantum de 250 lei pe an. Acest proiect are la bază dorința exprimată de
elevi în spațiul public și nu numai, care își doresc să se bucure de educație de calitate, la nivelul
celei asigurate în statele membre ale Uniunii Europene.
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#15 FORUMUL ACTORILOR EDUCAȚIONALI

Pentru a înțelege cel mai bine necesitățile de la firul ierbii, pentru a contura și adapta
cel mai bine cerințele pieței de muncă pentru educație, trebuie promovată o
colaborare permanentă, un dialog lunar între instituțiile centrale, autoritățile locale și
județene, organizațiile reprezentative ale elevilor și părinților și nu în ultimul rând,
patronatele și organizațiile profesionale.

#14 „EU VREAU SĂ FIU MECANIC”: 

 ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL 

Nu toți tinerii își doresc să fie ingineri sau medici. Pentru aceștia trebuie găsită o linie
educațională din care să aibă de câștigat atât ei, cât și societatea românească.

Promovarea și încurajarea accesării de către elevi a  învățământului profesional și
dual, prin organizarea unor sesiuni de informare în școli privind acest tip de
învățământ, de către firmele interesate. În acest moment, Romania are un deficit de
forță de muncă pe acest segment.



#16 DIGITALIZAREA RESURSELOR
EDUCAȚIONALE

Realizarea unui sistem integrat de e-Learning bazat pe o platforma open-
source, cu facilități de videoconferință incluse.

#17 ȘCOLI INTELIGENTE PENTRU
COPII INTELIGENȚI

Achiziționarea de dispozitive electronice conectate la internet pentru dotarea
elevilor, studenților și cadrelor didactice cu echipamente necesare studiului
online, cât și conectarea școlilor la internet, a  unităților și instituțiilor de
învățământ, cu precădere a celor preuniversitare din localitățile situate în
mediul rural, mediul urban cu până la 10.000 de locuitori, precum și celor
din zone izolate și/sau defavorizate.
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#19 UN NOU CURRICULUM NAȚIONAL

Modernizarea arhitecturii programelor școlare prin consultarea națională a elevilor,
studenților, profesorilor și a actorilor relevanți din sistemul educațional național.
Armonizarea materiei cu cerințele elevilor și cele regăsite pe piața muncii.

#18 EXTINDEREA PROGRAMULUI „MASĂ
CALDĂ” PENTRU ELEVI

Extinderea programului „Masă caldă”, la mai mult de 150 de unități de învățământ din țară,

și majorarea valorii pachetului alimentar zilnic de care beneficiază fiecare copil. Proiectul
național are în vedere, printre altele, creșterea accesului copiilor la educație și reducerea
abandonului școlar.



#21 DUBLAREA IMEDIATĂ
A ALOCAȚIILOR

Dublarea alocațiilor copiilor conform legislației în vigoare.

#22 PROGRAMUL START-UP
PENTRU STUDENȚI

Finanțarea incubatoarelor de afaceri în universități, în
conlucrare cu partenerii locali (autorități publice și companii
care activează pe piața locală).

#20 PLATFORMA ONLINE A ELEVILOR 

Accesul tuturor elevilor, studenților și cadrelor didactice la platforme online de educație și la resurse educaționale în
format digital. Astfel, se asigură pentru fiecare tânăr, elev sau student, oportunitatea să își atingă potențialul maxim
în carieră.
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#23 PARTICIPAREA CADRELOR DIDACTICE, A
ELEVILOR ȘI A PĂRINȚILOR LA GUVERNANȚA
UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Reprezentarea elevilor și părinților, cu drept de vot, la nivelul Consiliul de administrație al
ISJ/ISMB. Credibilizarea ARACIP prin implicarea partenerilor sociali, a reprezentanţilor
structurilor asociative ale autorităţilor publice locale, a elevilor şi a părinţilor, cât și acordarea de
Feedback semestrial de către elevi privind evaluarea personalului didactic.

13

#24 STIMULENTE FINANCIARE PENTRU ELEVI

Se acordă stimulente financiare, din fonduri UE, elevilor care nu au absențe la cursuri.



DEZIDERATE ASUMATE
PRIN CELE #24 

DE MĂSURI IMEDIATE

ZERO 
abandon școlar.

ZERO
analfabetism funcțional.

ZERO inechitate.

ZERO violență în școli.

1

2

3

4
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INVESTIND ÎN COPIII ȘI TINERII ȚĂRII,
INVESTIM ÎN VIITOR!

 
EDUCAȚIA DE CALITATE, ECHITABILĂ ȘI

UNITARĂ,  
POSIBILĂ ȘI ÎN ROMÂNIA!

 


