
 

 

Reforma macrosistemică/arhitectura de sistem
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autoritatea 

Naţională 

pentru 

Inspecție 

Școlară și 

Asigurarea 

Calității-

ANISAC 

- inspecţia 

şcolară 

generală 

- autorizare și 

acreditare 

- evaluarea 

externă 

periodică a 

calităţii 

 

Structuri județene 

ale CNFDCD 

 

Direcțiile Județene 

de Învățământ 

Preuniversitar 

-management școlar 

-consiliere, asistență, 

orientare 

-sprijin implementare 

proiecte 

-rețea școlară 

-gestionare resurse 

umane, inclusiv 

parcursul în carieră 

-gestionare 

posturi/catedre 

-implementare 

programe naționale 

-coordonare examene 

-admitere în licee 

-concursuri 

-resurse educaționale 

 

Centrul 

Național 

pentru 

Formare și  

Dezvoltare în 

Cariera 

Didactică-

CNFDCD 

-cartografiere 

nevoi 

-dezvoltare 

curriculum de 

formare 

-formare 

continuă 

-auditare 

periodică a 

resursei umane 

 

 

Birouri 

teritoriale ale 

ANISAC 

-inspecţia 

tematică 

-inspecţia de 

specialitate 

Centrele Județene de 

Resurse și Asistență 

Educațională 

Casele Corpului 

Didactic 

Inspectoratele Școlare 

Județene 

 

Centrul 

Național 

pentru 

Curriculum 

și Evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutul 

pentru 

Științele 

Educației 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul Național 

pentru Politici și 

Evaluare în Educație 

Structuri supuse reorganizării 

Ministerul Educației 

Centrul 

Național 

pentru 

Educație 

Incluzivă 

 

 

 

 

 

 

 

Unități de 

învățământ 

 

Unitatea 

Executivă 

pentru 

Suport, 

Mentenanță 

și Asistență 

Tehnică 

pentru 

Digitalizare  

responsabilă 

de formarea 

utilizatorilor 

de 

tehnologie 

digitală din 

sistemul 

național de 

învățământ  

 

Unități de 

învățământ 

sprijinite 

Instituții 

din 

sistemul de  

învățământ 

sprijinite 
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Evaluare de sistem

       

 

 

 

 

   

  

Autoritatea Naţională pentru 

Inspecție Școlară și Asigurarea 

Calității- ANISAC 

Ministerul Educației 

Directorul  

unității de 

învățământ 

Realizează 

inspecția 

generală/ 

sistemică 

Propune spre 

aprobarea CA    

setul de 

standarde 

minimale și 

obiective ale 

unității de 

învățământ 

preuniversitar 

privind 

asigurarea 

calității  

Avizează 

standardele 

proprii ale  

unităților de 

învățământ 

preuniversitar 

Unitatea de învățământ 

Verifică și 

controlează. 

Aplică sanctiuni 

unității de 

învățământ : 

a)   avertizarea  

b)   suspendarea 

activităţii  

c)   desfiinţarea. 

 

Aprobă în CA 

standardele proprii, 

concepute în baza 

cadrului general 

Evaluare 

management- 

decide încetarea 

mandatului 

Direcțiile Județene pentru Învățământ 

Preuniversitar 

Propune cadrul general 

privind politicile 

educaţionale, scopurile, 

obiectivele și  standardele  

Aprobă propunerile 

ANISAC 
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Inspecție și asigurarea calității
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realizează 

inspecţia 

tematică 

Realizează 

inspecţia  şcolară 

generală a 

unităţilor de 

învăţământ 

Direcțiile Județene de 

Învățământ 

Preuniversitar  

DJIP 

Birouri teritoriale ale 

ANISAC 

Ministerul Educației 

Unități de 

învățământ 

preunivesitar 

Autoritatea Naţională 

pentru Inspecție 

Școlară și Asigurarea 

Calității 

ANISAC 

 

 

 

 

 

Comisia 

Națională pentru 

Inspecție Școlară 

Propune: 

- cadrul general 

privind politicile 

educaţionale, scopuri, 

obiective, standarde. 

 - înființarea și 

acreditarea   unităților 

de învăţământ 

preuniversitar; 

 

Verifică 

respectarea 

normelor de 

etică și 

deontologie 

profesională 

Realizează 

inspecţia  de 

specialitate 

Coordonează 

birourile 

teritoriale 
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Structura învățământului preuniversitar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  4 ani de studiu 
Licee cu filiere 

asumate  

Opțional, examene 
competitive pentru 

schimbarea rutei 

Educație timpurie  

Învățământ preșcolar: Vârsta 

de 3-6 ani  

Învățământ antepreșcolar 

Până la vârsta de 3 ani 

Învățământ primar  

Clasele P-IV 

Învățământ secundar inferior 

Clasele V-VIII 

 Învățământ superior 

Învățământ  

postliceal 

Cu durata de 1-3 ani 

Li
ce

u
 t

eo
re

ti
c 

Li
ce

u
 v

o
ca

ți
o

n
al

 

Grupa mijlocie și grupa 

mare obligatorii 

Durata de 5 ani de 

studiu 

Durata de 4 ani de 

studiu 

Învățământ secundar 
superior 

Durata de 4 ani pentru 
liceu teoretic și 

vocațional 
3+1 ani pentru liceu 

profesional 

Dobândire 

de 

competențe 

în alte 

sisteme 

În
vă

ță
m

ân
t 

o
b

lig
at

o
ri

u
 

Li
ce

u
 p

ro
fe

si
o

n
al

 Posibilitatea 

inserției pe 

piața muncii 

după 3 ani 
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Rețeaua școlară   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Cine organizează?

•Autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al Direcției Județene pentru
Învățământ Preuniversitar

Dar unitățile de învățământ special?

•Consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu
consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei

Dacă APL nu aprobă organizarea reţelei şcolare?

•Ministrul educaţiei emite, până la sfârşitul anului şcolar, un ordin cu privire la
aprobarea reţelei şcolare, inclusiv pentru înfiinţarea, desfiinţarea, fuziunea sau
divizarea unităţilor de învăţământ de stat, confesional

Unități autorizate 
provizoriu 

 

a) cu minimum 300 de elevi; 

b) cu minimum 300 de elevi, preşcolari 

şi antepreşcolari; 

c) cu minimum 150 de preşcolari şi 

antepreşcolari; 

e) unităţi de învăţământ liceal 

profesional care școlarizează exclusiv în 

sistem dual: minimum 80 de elevi; 

f) unități de învățământ special: 

minimum 50 de elevi. 

 

Structurile de învăţământ fără 

personalitate juridică pot funcționa cu 

efective de minimum 40 de elevi și 

preșcolari sau 10 preșcolari. Preșcolarii 

și elevii din zonele izolate, în care nu pot 

fi organizate structuri de învățământ, 

neputând fi organizate efective de 

minim 40 de elevi și preșcolari sau 10 

preșcolari, au dreptul la orar adaptat 

posibilității de deplasare a acestora la 

unitatea de învățământ preuniversitar, 

cu respectarea interesului superior al 

elevului. 

Unităţi de stat cu personalitate 
juridică: 

Consorții școlare și consorții 
de învățământ dual 

 

Unităţi de învăţământ 
preuniversitar, înfiinţate în 

structura universităţilor. 

 

Unități acreditate cu PJ 

 

Unități  
structuri 

 

Școala din 
spital 

 

REȚEA 

ȘCOLARĂ 

Unități 
structuri 
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Cariera didactică
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Reducerea normei de predare la 14 ore săptămânal  

Activități  extradidactice, și activități pentru crearea și 

funcționarea cluburilor/cercurilor STEAM, care 

încurajează cercetarea/inovarea 

a) raportul de evaluare a stagiului practic; 

b) examen scris. 

 

Examen: 

a) observația la clasă; 

b) autoevaluarea; 

c)analiza portofoliului și evaluările periodice; 

d)interviu între profesor și evaluator; 

 

Examen: 

a) analiza portofoliului profesional și recomandarea 

Corpului de mentorat și licențiere  

b) o inspecţie şcolară specială, precedată de cel puţin 

două inspecţii şcolare curente, eşalonate pe parcursul 

celor 4 ani, toate apreciate cu calificativul maxim 

c) elaborarea unei lucrări metodico-ştiinţifice,  

d) susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice  

 

Profesor 
emerit

Gradul 
didactic I

Gradul 
didactic II

Examen de licențiere 
în cariera didactică

Profesor

Examen de certificare

Stagiar

Formare inițială

Absolvent

Beneficiază de: 

a) prioritate la mobilitatea personalului didactic 

b) calitatea de mentor  

c) prioritate la ocuparea posturilor didactice în 

condiţii de medii egale; 

d premiu anual în bani din fondurile programelor 

naţionale iniţiate de M.E.; 

e) delegare de către M. E. și ANISAC pentru 

rezolvarea unor atribuţii ale acestora în teritoriu. 

Rol esential în 

îndrumarea  

carierei didactice 

(începând cu 

etapa stagiaturii 

didactice, până 

la obținerea 

gradului didactic 

I) al Corpului de 

mentorat și 

licențiere în 

cariera 

didactică, format 

din cadre 

didactice cu grad 

didactic I și  cu 

experiență în 

activitatea 

didactică de cel 

puțin 10 ani 
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Mentorat
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Structuri județene ale 

CNFDCD 

 

Centrul Național pentru Formare și  Dezvoltare 

în Cariera Didactică-CNFDCD 

 Manageri ai 

unităților de 

învățământ 

Ministerul Educației 

Cadrul didactic 

 

Corpul de mentorat și 

licențiere în cariera 

didactică: 

cadre didactice cu 

gradul didactic I și cu 

experiență în 

activitatea didactică 

de cel puțin 10 ani 

Corpul Managerilor 

Educaționali: 

- organism de specialitate aflat 

în coordonarea Ministerului 

Educației, care are ca scop 

dezvoltarea politicilor publice 

din educație 

 

Intervenția  

mentorului în 

evoluția în carieră a 

personalului 

didactic:  

- coordonează 

stagiile de practică 

- elaborează 

raportul de evaluare 

a stagiului practic 

observația la clasă,  

- analizează    

portofoliul 

profesional și 

evaluările periodice 

- interviuri cu cadrul 

didactic 

Intervenția  

mentorului în 

evoluția în carieră 

a managerului 

școlar:  

- derulează 

activități de 

mentorat pentru 

directorii aflați la 

început de carieră  

-  monitorizează și 

evaluează  

respectarea 

principiilor etice și 

a conduitei 

deontologice în 

managementul 

școlar 

 

Colaborare în vederea 

desfășurării  

activităților de 

organizare și furnizare 

de formare continuă 

managerii școlari, și 

pentru  identificarea, 

evaluarea, 

recunoaşterea și 

acreditarea 

rezultatelor învăţării 

nonformale şi 

informale ale acestora 
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Management și guvernanță
 

 

 

 

  

Condiții de ocupare

a) au diplomă de licenţă sau atestat de echivalare

b) au cel puţin 5 ani vechime în învăţământ.

c) să nu fi fost condamnat pentru fapte penale sau pentru fapte în 
legătură cu exercitarea profesiei

Procedura de recrutare

Concurs public, național, organizat prin direcțiile județene de 
învățământ preuniversitar, sub coordonarea Ministerului Educației

Incompatibilități

Nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de 
preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel 
local, judeţean sau naţional

Relații de muncă

Contract de management educational cu directorul general al 
direcției județene de învățământ preuniversitar, al cărui continut este 

aprobat prin ordin al ministrului educației

Director, director adjunct unitate de învățământ

Condiții de ocupare

a) studii universitare într-unul din domeniile economic,  administrație 
publică.

b) cel puțin 5 ani experiență profesională în specialitatea studiilor

c) să nu fi fost condamnat pentru fapte penale sau pentru fapte în 
legătură cu exercitarea profesiei

Procedura de recrutare

Concurs public, național, organizat prin direcțiile județene de 
învățământ preuniversitar, sub coordonarea Ministerului Educației, 

conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației

Incompatibilități

Nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte 
sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean 
sau naţional

Relații de muncă

Contract de management administrativ cu directorul unității de 
învățământ și cu primarul localității/primarul de sector în a cărei/cărui 

rază teritorială se află unitatea de învățământ

Director administrativ unitate de învățământ

Condiții de ocupare

cadre didactice titulare în învăţământ care îndeplinesc următoarele 
condiții: 

a) au gradul didactic I sau titlul științific de doctor,

b) au o vechime de cel puțin 10 ani.

Procedura de recrutare

a) o probă având ca obiect evaluarea proiectului managerial depus de 
candidat

b) un interviu susținut în fața comisiei de concurs

Incompatibilități

-

Relații de muncă

În urma promovării concursului de selecție sunt numiți în funcție prin 
ordin al ministrului educației și încheie un contract de management 

cu ministrul educaţiei pe perioada mandatului demnitarului. 

Director general/adjunct DJIP

Condiții de ocupare

cadre didactice titulare în învăţământ care au diplomă de licenţă şi 
gradul didactic I sau II.

Procedura de recrutare

aprobă scrisă şi interviu, conform unei metodologii elaborate de către 
Ministerul Educaţiei şi aprobate prin ordin al ministrului

Incompatibilități

-

Relații de muncă

contract de management cu directorul general

Funcţiile de de îndrumare şi de control din 
DJIP
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Portofoliul educațional al elevului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Portofoliu 
educațional

Catalogul 
electronic Evaluări de profil și 

recomandări de 
recuperare

Produse sau 
rezultate ale

activităților de 
învățare

Observațiile 
consilierilor școlari 

Diplomele,  
certificatele sau 

alte înscrisuri 
obţinute în urma 

evaluării 
competenţelor 

  

La finalizarea clasei a  VIII-a, consilierul școlar va face o recomandare, pentru fiecare elev în 

parte, de încadrare în educația secundară superioară, în baza unei evaluări specifice 

După finalizarea învățământului obligatoriu, portofoliul va fi menținut activ și poate fi 

completat cu rezultate ale activităților de învățare pe tot parcursul vieții. 

Portofoliul educaţional este elementul central al evaluării învăţării și permite monitorizarea evoluției copilului 

pe durata școlarizării. Utilizarea lui debutează de la grupa mijlocie din grădiniță şi utilizarea acestuia este 

obligatorie pe tot parcursul învățământului preuniversitar. 
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Structura evaluărilor

 

Examenul național de bacalaureat 

A. Probă scrisă de evaluare a competențelor la disciplinele 

cuprinse în trunchiul comun  

B. Două probe de evaluare a competențelor lingvistice la două 

limbi de circulație internațională  

C. Proba de evaluare a competențelor digitale  

D. Probă scrisă la limba maternă 

E. Probe scrise, facultative, specifice profilului sau specializării  

Admitere la licee  

Colegiile naționale au dreptul să organizeze, înainte de susținerea 

evaluării naționale, examen de admitere pentru maxim 90% din 

numărul de locuri. Locurile rămase neocupate intră în procedura de  

repartiție computerizată, în urma susținerii evaluării naționale.  

Celelalte licee - admitere computerizată în baza mediei de la 

evaluarea națională. 

Liceele vocaționale- probe de aptitudini 

Evaluare națională la finalul ciclului gimnazial 

La finalul claselor pregătitoare și I, raport de evaluare a 

dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului 

şi a comunicării, a abilităților de citit, scris și calcul 

matematic, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi 

atitudinilor de învăţare. 

La finalul claselor II, IV, VI  se aplică două evaluări scrise, 

obligatorii, din ariile curriculare  limbă şi comunicare, 

respectiv matematică şi ştiinţe. Rezultatele evaluărilor 

sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate 

de învăţare ale elevilor 

Învățământ superior 

Educație timpurie  

Învățământ preșcolar și 

antepreșcolar 

 

Învățământ primar  

Evaluări prin calificative 

anuale unice pe arii 

curiculare, cu excepția 

clasei pregătitoare, pe 

parcursul căreia nu se 

acordă note sau calificative 

Învățământ gimnazial 

(secundar inferior) 

Evaluări prin note de la 1 la 

10, cu excepția disciplinelor 

de studiu stabilite prin ordin 

al ministrului 

Învățământ liceal  

(secundar superior) 

Evaluări prin note de la 1 la 

10 

La finalul grupei mari a grădiniței, cadrul didactic 

elaborează raport de evaluare a competenţelor cognitive, 

emoţionale şi sociale ale copilului. 

Obligația acordării de feedback părinților. 
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Examenul de bacalaureat

       

 

   

A - probă scrisă de evaluare a 
competențelor la disciplinele cuprinse în 
trunchiul comun 

-comună pentru toate filierele, profilurile 
și specializările;

-probă unică la comunicare în limba 
română, matematică și științe ale naturii, 
istoria și geografia României și Europei și 
științe socio-umane

B - două probe de evaluare a 
competențelor lingvistice la limbi de 
circulație internațională

-rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul 
de competență corespunzător Cadrului 
european comun de referință pentru 
limbi.

-se pot echivala prin examene cu 
recunoaștere internațională pentru 
certificarea competențelor lingvistice în 
limbi străine

C - probă de evaluare a competențelor 
digitale

-rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul 
de competență, în raport cu standardele 
europene recunoscute în domeniu. 

-se pot echivala prin examene cu 
recunoaștere internațională pentru 
certificarea competențelor digitale

D - probă scrisă la Limba maternă 

-probă comună pentru elevii de la toate 
filierele, profilurile și specializările, care au 
urmat studiile liceale într-o limbă a 
minorităților naționale

E- probe scrise, facultative, la alegerea 
candidatului, specifice profilului sau 
specializării

Probe de examen Condiții de promovare 

Obținerea 

cel puțin a 

notei 6 

Nu 

condiționează 

promovarea. 

Obținerea cel 

puțin a notei 

6. 

Obținerea cel 

puțin a 

nivelului 

independent 

Obținerea cel 

puțin a 

nivelului 

independent 

la ambele 

probe 

 

Beneficii 

Acces în 

învățământul 

superior 

Obținerea  de  

certificate care atestă 

nivelul de 

competenţe specifice 

profilului sau 

specializării 

corespunzător probei 

susținute. 

11 



Examene de certificare

IX
X

XI
XII

 

Liceu profesional 

Examenul de certificare a calificării de 

nivel 3 cu două probe: 

A - o probă practică -  proiect în 

ultimul semestru de pregătire, 

conform domeniului, specializării, 

calificării candidatului 

B - o probă orală - prezentarea și 

susținerea proiectului 

Examenul de certificare a competențelor 

profesionale de nivel 4 cu două probe: 

A - o probă practică conform  domeniului, 

specializării, calificării candidatului 

B - proba E din cadrul examenului de 

bacalaureat 

Dreptul de acces pe piața muncii 

Examen complet de bacalaureat 

Învățământ superior 
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Educația specială și incluzivă

 

 

 

Cadrul didactic, cu consultarea 

specialiștilor din cadrul compartimentului 

de asistență psihopedagogică, în unitatea 

de învățământ de masă 

Responsabilitatea principală pentru 

implementare revine cadrului didactic din 

unitățile de învățământ special 

Curriculum diferențiat și programe speciale. 

Între 50 și 90% din activitățile de învățare se 

desfășoară în spații dedicate, în cadrul 

unităților de învățământ, în grupuri reduse, și 

participă la activități limitate de educație 

generală. 

Logopezi, kinetoterapeuți, consilieri școlari, 

psihologi școlari, în spații dedicate. Suport 

educaţional individualizat sau în grupuri de 

lucru mici oferit de cadre didactice de sprijin, 

în timpul și în afara orelor de curs Activitatea 

se desfășoară partial în spații dedicate. 

Cadrul didactic, în sala de clasă, cu ajutorul 

unui  cadru didactic de sprijin, asistent 

personal, facilitator, interpret mimico-

gestual, consilier școlar, psiholog, a altui 

specialist sau cu alternanța acestora, în 

unitatea de învățământ de masă 

Sprijinul special este asigurat acelor 

preșcolari/elevi ale căror obiective de 

creștere, dezvoltare sau învățare nu pot fi 

atinse prin măsuri de sprijin incluziv. 

Preșcolarul/elevul cu dizabilități/ 

nevoi speciale/ tulburări specifice de 

învăţare ușoare.  

Preșcolarul/elevul cu dizabilități/nevoi 

speciale ce necesită intervenția 

regulată a unor specialiști care să 

sprijine procesul de predare-învățare. 

Preșcolarul/elevul ale cărui 

dizabilități/nevoi speciale presupun 

anumite activități de sprijin care nu se pot 

desfășura în sala de clasă obișnuită în 

condiții normale și care are nevoie de 

intervenții individualizate. 

Preșcolarul/elevul ale cărui 

dizabilități/nevoi speciale presupun un 

nivel sporit de asistență și intervenții 

individualizate pentru a-și atinge 

potențialul maxim de dezvoltare. 

Nivel 

5 

Nivel 

4 

Nivel 

3 

Nivel 

2 

Nivel 

1 

Cine beneficiază? Cine și unde asigură? 

Nivelul de sprijin necesar este stabilit de către 

DJÎP/DMBÎP, cu avizul directorului unității de 

învățământ, la propunerea specialiștilor din cadrul 

compartimentelor de asistență psihopedagogică, la 

începutul învățământului obligatoriu, în baza unei 

evaluări psihopedagogice prin teste standardizate 

conform unei metodologii aprobată prin ordin al 

ministrului educației. 

Centrul Național pentru Educație 

Incluzivă sprijină unitățile de 

învățământ să desfășoare un proces 

permanent de îmbunătățire a 

managementului, politicilor 

educaționale, practicilor și culturii 

organizaționale, astfel încât resursele 

existente să fie utilizate în scopul  

susținerii participării la procesul de 

învățământ a tuturor beneficiarilor 

din cadrul unei comunități. 
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Școala din spital

 
Pentru copiii, preșcolarii și  elevii cu boli cronice sau cu alte boli sau 

afecțiuni, spitalizați pentru o perioadă îndelungată, respectiv mai 

mare de 4 săptămâni, se organizează “Școala din spital” în cadrul 

căreia procesul de învățământ se realizează individual, în grupe sau 

clase, în cadrul unităţii sanitare în care aceştia sunt internaţi. 

 

Unitate de învățământ 

 

Universitate de medicină și farmacie 

 

Școala din spital 

 

Unitate de învățământ 

 

Corpul Naţional al Profesorilor 
pentru „Școala din spital” 

Cadre didactice care fac 

dovada absolvirii unui 

program acreditat de 

formare în unul din 

domeniile: comunicare 

eficientă, tehnici de învățare 

remedială, management al 

interacțiunii cu elevii, 

eficientizarea predării în 

regim simultan, eficientizarea 

actului didactic sau a 

procesului de predare-

învățare-evaluare. 

    În cadrul școlilor din spital 

pot fi desfășurate activități 

educative și orice alte activități 

extradidactice la solicitarea 

copiilor/preșcolarilor/elevilor. 

 

Copiii beneficiază de consiliere 

administrativă cu privire la 

drepturile educaționale. 

Consilierea administrativă se 

realizează din oficiu, 

obligatoriu, de către un 

inspector desemnat de către 

DJÎP/DMBÎP 

Dosarul conținând 

documentele școlare și orice alt 

act necesar pentru înscrierea la 

Școala din spital și, ulterior 

perioadei de spitalizare, pentru 

revenirea cu prezența fizică în 

unitatea de învățământ de 

bază, va fi întocmit 

instituțional. 
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Burse acordate elevilor

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

•

• Formă de stimulare a 
elevilor care obţin rezultate 
foarte bune la învăţătură. 
Bursa de performanță școlară
se poate cumula cu bursa 
profesională sau cu bursa 
socială

• Formă de sprijin a 
elevilor din medii 
dezavantajate socio-
economic sau din grupuri 
vulnerabile, în vederea 
susținerii participării la 
activitățile didactice şi a 
prevenirii abandonului şcolar

• Se acordă tuturor elevilor 
din învățământul liceal 
profesional, cu condiția 
respectării criteriilor de 
frecvență stabilite prin ordin 
al ministrului educației.

• Se acordă elevilor care 
obţin distincții (premiile I, II, 
III, mențiune) la olimpiadele 
școlare internaționale 
recunoscute de Ministerul 
Educației sau la olimpiadele 
școlare naționale
organizate și finanțate de 
Ministerul Educației

Bursa de excelență
olimpică I/
internațională
1.000 lei/lună

Bursa de excelență
olimpică II/
națională       
700 lei/lună

Bursă profesională 
300 lei/lună

Bursă de 
performanta 
scolara – 500 

lei/luna

Bursă socială – 300 
lei/luna.

Fondul pentru burse se alocă unităților de învățământ de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Educației, în funcţie de numărul de elevi de la învăţământul cu frecvenţă. Fondul 

pentru burse nu poate fi folosit cu altă destinatie. Autoritățile publice locale pot suplimenta 

fondul de burse al școlii.  

Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse al unității de învățământ este de: 

a) 400 lei/an/elev în învățământul primar; 

b) 900 lei/an/elev în învățământul gimnazial; 

c) 1500 lei/an/elev în învățământul liceal, filierele teoretică și vocațională; 

d) 3000 lei/an/elev în învățământul liceal, filierea profesională. 

Cuantumul alocat prin bugetul Ministerului Educației pentru constituirea fondului de burse al 

unității de învățământ se poate actualiza prin hotărâre de Guvern inițiată de Ministerul Educației 

15 



Finanțare

 

 

  Se alocă anual 15% din cheltuielile bugetului general consolidat 

Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev, per preşcolar sau per 

antepreşcolar, respectiv costului standard per formațiune de studiu (în medii 

defavorizate). 

Principii: 

a) resursa financiară urmează beneficiarul primar; 

b) transparenţa fundamentării şi alocării fondurilor; 

c) echitatea distribuirii fondurilor destinate unui învăţământ de calitate; 

d) corelarea volumului de resurse cu nevoile identificate și obiectivele urmărite; 

e) predictibilitatea, prin utilizarea unor mecanisme financiare coerente şi stabile; 

f) eficienţa utilizării resurselor. 

Unități de 
învățământ

Finanțarea complementară

a) investiţii, reparaţii capitale, 
consolidări;

b) subvenţii pentru internate şi 
cantine;

c) cheltuieli pentru evaluarea 
periodică naţională a elevilor;

d) cheltuieli cu bursele elevilor;

f) cheltuielile pentru naveta 

Finanțarea de bază

Prin bugetul Ministerului Educaţiei:

-cheltuieli cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi 

salariale

Din sume defalcate din TVA, prin 
bugetele locale:

-cheltuieli cu pregătirea 
profesională,

-cheltuieli cu evaluarea periodică a 
elevilor.

-cheltuieli cu bunuri şi servicii.

Finanțarea suplimentară

Din bugetul Ministerului 
Educaţiei pentru premierea 

unităţilor de învăţământ 

Venituri proprii 

din activităţi specifice, 
conform legii, din donaţii, 
sponsorizări sau din alte 
surse legal constituite.

În cazul învăţământului 
liceal profesional 

finanţarea din partea 
operatorilor economici 

pentru:

cheltuieli cu organizarea 
procesului de învăţământ

cheltuieli de investiţii în spaţii 
de învăţământ existente sau 
nou edificate, precum şi în 

echipamente 

Costul standard se suplimentează cu 25% pentru unitățile de învăţământ care fac parte din consorții școlare sau consorții 

de învăţământ dual, constituite din unități de învăţământ din mediul urban și rural. 
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