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DESCENTRALIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR

I. CLARIFICĂRI CONCEPTUALE

Descentralizarea învăţământului preuniversitar reprezintă transferul de autoritate,
responsabilitate şi resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementului general şi
financiar către unităţile de învăţământ şi comunitatea locală.
Descentralizarea în educaţie presupune:
•

redistribuirea responsabilităţilor, a autorităţii decizionale şi a răspunderii publice
pentru funcţii educaţionale specifice, de la nivel central către nivelul local.

•

participarea factorilor non-administrativi, a reprezentanţilor societăţii civile, la procesul
de luare a deciziilor (părinţi, ONG, mediul de afaceri, asociaţii profesionale, parteneri
sociali etc.).

•

transferul competenţelor decizionale de la nivelurile centrale către cele locale şi/sau
organizaţionale, pentru a apropia decizia de beneficiarii serviciului public de educaţie.

II. ARGUMENT
Descentralizarea nu este un scop în sine. Ea se înscrie în strategia naţională de descentralizare
şi are menirea creării unui sistem de învăţământ organizat, administrat şi finanţat conform
rigorilor europene în ce priveşte asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ, accesului
liber, egal şi deplin al tuturor copiilor şi tinerilor la actul educaţional, adecvarea ofertei
educaţionale la interesele şi nevoile beneficiarilor direcţi şi indirecţi.
Eficienţa descentralizării trebuie să se regăsească în valoarea adăugată în educaţie, materializată
prin capacitatea de integrare a tinerilor absolvenţi în societate pe baza competenţelor
profesionale dobândite şi în funcţie de piaţa forţei de muncă la nivel local, naţional şi
internaţional.
Descentralizarea nu trebuie să producă dezechilibre şi distorsiuni în organizarea, conducerea şi
susţinerea de la nivel naţional a sistemului de învăţământ. Acest proces va asigura repartizarea
clară, echilibrată şi bine delimitată a puterii de decizie între organismele şi instituţiile
reprezentative ale comunităţilor locale şi regionale, pe de o parte şi cele de la nivel naţional –
MEdC, MAI, MFP pe de altă parte. De asemenea, descentralizarea deciziei implică dezvoltarea
sistemului de monitorizare, control şi evaluare, deopotrivă din partea comunităţii locale, dar şi
a instituţiilor şi organismelor guvernamentale de specialitate.
Succesul descentralizării se bazează în principal pe echilibrul între autoritate şi responsabilitate
pe de o parte, precum şi capacitatea resurselor umane şi fluxurile de informaţii, pe de altă parte.
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III. VIZIUNE
Din perspectiva dezvoltării durabile şi a globalizării educaţiei, pentru a crea premisele necesare
asigurării calităţii în educaţie şi a utilizării eficiente a resurselor , descentralizarea se constituie
într-un demers dinamic ce presupune implicare şi responsabilizare, pe de o parte, precum şi
gândire strategică şi control, pe de altă parte.
Modelul de descentralizare pe care îl propunem conferă şcolii rolul de principal factor de
decizie, asigurând participarea şi consultarea tuturor actorilor sociali interesaţi.
IV. PREMISE/DIAGNOZĂ DE SISTEM
Acţiunile guvernamentale iniţiate şi realizate în perioada 1997-2004 în vederea modernizării
învăţământului preuniversitar şi al compatibilizării acestuia cu sistemele de învăţământ europene
s-au materializat, între altele, în adoptarea şi aplicarea unui set de acte normative care au
asigurat, parţial, transferul de la nivelul central la cel al unităţilor de învăţământ şi consiliilor
locale al unor responsabilităţi şi atribuţii cu privire la conţinutul şi structura procesului de
învăţământ, la reţeaua şcolară, la finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ şi la
politicile în domeniul resurselor umane.
Deciziile privind descentralizarea nu au fost coerente şi consecvente în perioada menţionată.
În 2004, prin HG nr. 1942/2004 au fost desemnate 8 judeţe-pilot în care se aplică prevederile
Legii nr. 354/2004 de modificare şi completare a Legii învăţământului nr. 84/1995 şi Legii nr.
349/2004 de modificare şi completare a Statutului Personalului Didactic, cu privire la
descentralizarea sistemului de finanţare şi administrare a şcolilor.
Domenii ale sistemului care vor fi supuse descentralizării
Transferul de decizie de la nivelul central la cel local s-a desfăşurat în ritmuri diferite pe
diversele domenii ale sistemului – curriculum, resurse, administrarea unităţii de învăţământ,
politici de personal etc, într-un cadru legislativ în care persistă prevederi contradictorii, generând
astfel unele incoerenţe şi disfuncţionalităţi în sistem.
a. Curriculum
Curriculumul Naţional din România are două componente: curriculum nucleu,care corespunde
trunchiului comun din planurile de învăţământ şi curriculum la decizia şcolii (numit curriculum
în dezvoltare locală în cazul învăţământului profesional şi tehnic). Raportul dintre cele două
componente a fost mereu modificat de schimbările aduse planurilor de învăţământ, iar, în ultima
perioadă, această schimbare a dus la o reducere substanţială a curriculum-ului la decizia şcolii.
În prezent, curriculumul la decizia şcolii se stabileşte, în multe cazuri, în funcţie de “nevoile”
de menţinere/vacantare a unor posturi didactice şi nu în concordanţă cu opţiunile
elevilor/părinţilor, ale agenţilor economici sau ale politicii de dezvoltare a zonei. Ponderea
acestuia este redusă şi nu există o logică clară a distribuirii în funcţie de nivelul de şcolaritate.
Planurile de învăţământ şi programele şcolare sunt elaborate de Comisiile Naţionale care se
constituie şi sunt aprobate la nivelul MEdC. Consiliul Naţional pentru Curriculum avizează
aceste documente, iar aprobarea se face prin ordin de ministru de către MEdC.
Există o serie de disfuncţionalităţi legislative în privinţa distribuirii rolurilor şi responsabilităţilor
în elaborarea şi aprobarea curriculum-ului. Deşi există o agenţie profesionalizată în subordinea
MEdC care ar trebui să aibă responsabilitatea elaborării şi revizuirii curriculum-ului, a elaborării
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politicilor curriculare, aceasta are doar atribuţia de a aviza documentele propuse de Comisii
Naţionale constituite la nivelul ministerului. Astfel, ministerul are dublu rol: constituie comisiile
de elaborare şi aprobă produsul acestor comisii.
Pentru a fi utilizate în şcoli Manualele şcolare sunt aprobate de MEdC, pe baza unor criterii care
vizează calitatea conţinutului şi preţul. Achiziţia de manuale se face la nivelul MEdC,prin
licitaţie publică, în baza comenzilor făcute de profesori (din lista aprobată) şi centralizate de ISJ.
Situaţia existentă conduce la situaţii în care preţul manualelor
acestora.

prevalează în faţa calităţii

În momentul de faţă există două agenţii independente: una pentru curriculum şi una pentru
manuale, care nu reuşesc de fiecare dată să-şi coreleze activitatea în mod eficient.
b.Evaluarea şi certificarea
MEdC este responsabil pentru elaborarea metodologiilor specifice referitoare la evaluarea prin
teste şi examene naţionale. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare (SNEE) elaborează
subiectele pentru aceste teste şi examene, iar administrarea lor se realizează prin ISJ şi centrele
de testare / examinare / evaluare.
În ceea ce priveşte certificarea pregătiri profesionale, în prezent evaluarea este realizată de
personalul didactic care asigură şi formarea şi care nu este în toate cazurile certificat pentru a
realiza această activitate, intrând în contradicţie cu prevederile normei europene EN 45013.
c. Reţeaua şcolară şi fluxurile de elevi
Conform procedurii curente, şcolile înaintează ISJ propunerile de plan de şcolarizare, în vederea
aprobării. Până la nivelul clasei a VIII-a aceste propuneri se bazează pe analiza situaţiei
demografice.
Rolul ISJ este de a sigura accesul la educaţie pentru toţi elevii de vârstă şcolară (asigură
corespondenţa dintre numărul de elevi şi locurile existente în şcoli).
Planurile de şcolarizare sunt încă fundamentate pe situaţia existentă, în termeni de filiere,
profiluri şi specializări, precum şi de norme didactice. Rolul consilierii şi orientării şcolare şi
profesionale, deşi important, nu îşi face simţite efectele la nivelul necesar.
Politicile privind structura filierelor, a profilurilor şi a specializărilor, precum şi cifrele de
şcolarizare păstrează încă un grad ridicat de centralizare, acest tip de decizii luându-se în cadrul
structurilor superioare de organizare a învăţământului – ISJ sau MEdC.
Înfiinţarea şi închiderea şcolilor se face la propunerea ISJ, cu aprobarea MEdC, pentru instituţiile
de învăţământ post-obligatoriu, iar pentru celelalte, decizia aparţine ISJ.
Cu privire la politicile privind reţeaua şcolară, actele normative adoptate în anul 2004 au adus
prevederi care asigură includerea în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică a structurilor
şcolare cu număr mic de elevi, ineficiente din punct de vedere al managementului financiar şi
administrativ şi cu o slabă capacitate de dialog în faţa autorităţilor publice locale.
Este necesar ca pentru viitor să se precizeze mai clar atribuţiile autorităţilor publice locale la
deciziile cu privire la înfiinţarea, reorganizarea, restructurarea şi desfiinţatea unităţilor de
învăţământ, MEdC urmând să îşi asume responsabilităţile cu privire la autorizarea şi acreditarea
funcţionării acestora pe bază de standarde şi indicatori stabiliţi prin lege, precum şi evaluarea
calităţii educaţiei.
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d. Conducere şi administrare
În conformitate cu actualul cadru legislativ, patrimoniul şcolilor – terenurile şi clădirile –
aparţine domeniului public al comunelor, oraşelor şi municipiilor şi este în administrarea
consiliilor locale/judeţene în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea. Prin bugetele locale
se asigură finanţarea şcolilor. Administrarea curentă a patrimoniului şi a fondurilor şcolii se
realizează la nivelul consiliilor locale; doar în judeţele-pilot administrarea şi execuţia bugetară se
realizează la nivelul şcolii.
Finanţarea şcolilor nu este corelată cu obiectivele de dezvoltare ale acesteia, stabilite prin
planurile de dezvoltare instituţională, corelate cu planurile de dezvoltare ale comunităţii. Decizia
privind priorităţile de dezvoltare ale şcolii nu implică de fiecare dată participarea administraţiei
publice locale, prin care vine finanţarea. Excepţie de la această situaţie fac judeţele pilot.
În structura consiliilor de administraţie ale şcolilor ponderea covârşitoare o au cadrele didactice
şi salariaţi ai acestora – contabili, secretari şefi etc, comunitatea locală fiind simbolic prezentă
printr-un reprezentant al comitetului de părinţi şi unul al unui agent economic. Sarcina de numire
a directorului unităţii de învăţământ este un atribut exclusiv al ISJ şi/sau al MEdC. Legile nr.
354/2004 şi nr. 349/2004 de modificare şi completare a Legii învăţământului nr. 84/1995 şi
Statutului Personalului Didactic au adus modificări importante în modul de alegere şi în structura
consiliului de administraţie al şcolii. Conform acestor legi, în prezent în structura Consiliului de
administraţie, în proporţie de 40-50% sunt reprezentanţi ai consiliului local, primarului,
părinţilor şi agenţilor economici. De asemenea, selectarea şi numirea directorului de şcoală se
face cu avizul consiliului de administraţie al şcolii şi al consiliului local.
Aceste prevederi nu înlătură pe deplin unele contradicţii. Astfel, în timp ce, prin lege se afirmă
că şcoala este o instituţie a comunităţii locale şi că aceasta din urmă, prin organismele ei
reprezentative şi de autoritate exercită calitatea de proprietar şi administrator al patrimoniului
şcolii, directorul unităţii, respectiv ordonatorul ei de credite este numit de ISJ sau MEdC.
Prin lege se prevede că şcoala este condusă de un consiliu de administraţie iar directorul care ar
trebui să se subordoneze şi să aplice deciziile consiliului de administraţie, este preşedintele
acestui organism. De asemenea, în continuare, consiliul de administraţie este format în
majoritatea sa din cadre didactice a căror preocupare esenţială stabilită prin lege este îndeplinirea
atribuţiilor profesionale de instruire şi educaţie şi nu conducere, administrare şi finanţare a şcolii.
Această situaţie diminuează participarea la decizie a actorilor sociali din afara şcolii.
e. Resursele umane
Efectele procesului de învăţământ sunt date, în măsură covârşitoare, de calităţile profesionale ale
personalului didactic, de gradul de angajare al acestora în îndeplinirea responsabilităţilor privind
educarea elevilor. Şi, deşi comunitatea locală şi conducerea şcolii sunt primele interesate de
calitatea şi efectele procesului educativ din şcoală, acestea sunt lipsite, în prezent, de orice drept
de decizie în legătură cu numirea, normarea şi salarizarea personalului.
Conducerile de şcoli sunt primele responsabile pentru calitatea şi efectele procesului instructiveducativ dar deciziile privind selecţia, angajarea şi eliberarea personalului didactic aparţin
Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ISJ, iar salarizarea şi normarea personalului didactic sunt
rigid stabilite prin lege, conducerea şcolii neavând posibilitatea ca printr-o normare şi salarizare
flexibile să răspundă nevoilor de mobilitate, schimbare curriculară sau de stimulare a cadrelor
didactice cu performanţe.
Sistemul de acordare a gradelor didactice este, de asemenea, centralizat şi nu este relevant în
raport cu competenţele profesionale, pedagogice şi manageriale ale personalului didactic.
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Eliminarea acestor contradicţii presupune crearea unui cadru legislativ care să ofere conducerii
şcolii – directorului, consiliului de administraţie – capacitatea de decizie/autonomie în legătură
cu angajarea, eliberarea din funcţie şi motivarea şi evaluarea personalului didactic în condiţiile
respectării stricte a criteriilor de asigurare a calităţii conform metodologiilor elaborate de MEdC.
Formarea şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din sistemul de învăţământ este
centralizată şi nu se corelează întotdeauna cu nevoile şi interesele beneficiarilor individuali
(cadre didactice, manageri) şi instituţionali. Nu există un sistem ascendent de identificare a
nevoilor de formare ale cadrelor didactice, care să fundamenteze investiţiile şi programele în
acest domeniu.
f. Politicile de finanţare
În conformitate cu Legea nr. 354/2004 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului
nr. 84/1995 şi metodologiile de aplicare a prevederilor acesteia, baza de calcul a fondurilor
alocate unităţilor de învăţământ prin şi din bugetele locale o constituie costul standard/elev sau
preşcolar determinate pe bază de indicatori fizici de consum, pe nivele şi tipuri/filiere de
învăţământ. La alocarea fondurilor, alături de costul standard / elev, se vor lua în calcul, de
asemenea, indicatori de corecţie care ţin seama de densitatea de elevi din zonă, severitatea unor
dezavantaje de ordin economic şi social, ponderea în diferite unităţi de învăţământ a elevilor
aparţinând unor minorităţi naţionale etc.
Prin introducerea acestor indicatori de alocare se evită folosirea costurilor medii istorice sau a
numărului de personal didactic ca indicatori exclusivi de fundamentare a necesarului de fonduri
pentru învăţământ, precum şi de alocare arbitrară a fondurilor către şcoli.
Legea menţionată preconizează în continuare că principalul efort pentru finanţarea
învăţământului îi revine bugetului de stat, dar numai pentru cheltuielile de personal, burse şi
manuale. Aceste fonduri ajung în bugetele locale prin intermediul consiliilor judeţene.
Sistemul de finanţare conturat de prevederile actelor normative adoptate în anul 2004 prezintă
însă unele limite, generatoare de disfuncţionalităţi, şi anume:
–
–

–

–

–

alocarea fondurilor de la bugetul de stat către bugetele locale nu poate lua în calcul
costurile standard, şi cu atât mai mult, indicatorii de corecţie atâta timp cât acele
fonduri se referă exclusiv la burse şi la cheltuielile de personal;
alocarea către consilii locale şi şcoli a fondurilor pentru salarii pe bază de costuri
standard/elev nu se poate face fără a provoca serioase disfuncţionalităţi în plata
salariilor, atâta timp cât normarea şi salarizarea sunt stabilite rigid prin lege pe grade
şi tranşe de vechime a personalului didactic;
alocarea fondurilor de la bugetul de stat către bugetele locale prin intermediul
consiliilor judeţene conferă acestora din urmă, statutul de verigi intermediare de
alocare care ar putea îngreuna sau/şi altera procesul de repartizare obiectivă a
fondurilor;
metodologia de calcul şi fundamentare a costurilor standard şi a indicatorilor de
corecţie, elaborată de CNFIP care se foloseşte în prezent în judeţele-pilot ca
instrument de simulare a proiectării bugetare şi în alocarea fondurilor nu răspunde
complet criteriilor de alocare stabilite de lege şi în primul rând al criteriilor de calitate
şi performanţă educaţională;
actualul sistem de fundamentare a proiecţiilor bugetare şi alocare a fondurilor nu este
susţinut de un sistem de culegere, transmitere şi prelucrare a datelor care să confere
obiectivitate şi siguranţă în legătură cu gradul de finanţare al fiecărei unităţi de
învăţământ şi cu nevoile ei reale de fonduri.
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Pornind de la recunoaşterea acestor disfuncţii, actuala strategie de descentralizare a
învăţământului preuniversitar preconizează perfecţionarea şi finalizarea până în anul 2010
a procesului de transfer de decizie, responsabilitate şi resurse cu privire la organizarea,
administrarea şi finanţarea activităţii unităţilor de învăţământ, de la nivel central la nivelul
şcolilor.
V.

OBIECTIVELE PROCESULUI DE DESCENTRALIZARE

a. Eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale;
- la nivel central - prin degrevarea acestora de sarcinile de administrare curentă şi
concentrarea pe elaborarea şi monitorizarea implementării politicilor educaţionale;
- la nivel local – prin creşterea gradului de responsabilizare a comunităţii locale şi
a şcolii;
- la nivelul unităţii de învăţământ – prin consolidarea autonomiei şi a capacităţii
de a gestiona resursele financiare şi umane.
Rezultate măsurabile:
– existenţa unui cadru legal care să prevadă roluri distincte pentru toate instituţiile
care lucrează într-un cadru descentralizat, conform Anexei nr. 2
– elaborarea de politici educaţionale eficiente, care să satisfacă standardele de
sistem – conform capitolului IX „Monitorizarea şi evaluarea calităţii“
– creşterea implicării şi a efortului bugetar al autorităţilor locale în domeniul
învăţământului
– elaborarea actelor normative, manualelor şi procedurilor, instruirea personalului
şcolilor, al administraţiei locale şi centrale pentru a opera într-un cadru
descentralizat, care acordă autonomie sporită şcolilor.
b. Democratizarea sistemului educaţional prin consultarea / implicarea comunităţii
şi a celorlalţi beneficiari ai actului educativ în luarea deciziilor şi în asigurarea
calităţii bazată pe autoevaluare, evaluare externă şi responsabilitate publică.
Mecanismele decizionale şi de consultare vor implica atât structurile sistemului
de educaţie, cât şi partenerii externi sau beneficiarii serviciilor educaţionale
(părinţii, elevii, patronate, sindicate, autorităţi publice locale, sectorul non-profit,
asociaţiile profesionale).
Rezultate măsurabile:
– numărul de şcoli în care consiliile de administraţie asigură implicarea comunităţii
şi a celorlalţi beneficiari ai procesului instructiv-educativ în stabilirea priorităţilor
– numărul de şcoli în care funcţionează comisiile şi procedurile de autoevaluare
prevăzute de reglementările privind asigurarea calităţii în educaţie.
c. Asigurarea transparenţei în luarea deciziilor şi în gestionarea fondurilor publice
destinate educaţiei, prin: asigurarea accesului public la datele privind bugetele
unităţilor de învăţământ, statisticile privind rezultatele elevilor, deciziile
consiliilor de administraţie ale şcolilor, rapoartele periodice ale şcolii
Rezultate măsurabile:
– existenţa procedurilor privind transparenţa deciziilor privind solicitările,
fundamentările şi alocările bugetare, la toate nivelele
– existenţa procedurilor care să impună finanţarea obiectivelor educaţionale precise
ale instituţiilor şi reţelelor educaţionale la toate nivelele de agregare, măsurarea
atingerii acestor obiective prin indicatori de performanţă; publicitatea rapoartelor
care să ateste nivelul de atingere a obiectivelor.
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d. Asigurarea accesului şi a echităţii în educaţie pe de o parte prin alocarea
fondurilor pe baza costurilor pe elev, iar pe de altă parte, prin finanţarea
programelor orientate către acoperirea nevoilor educaţionale diferite ale elevilor,
determinate de diversitatea culturală şi etnică, creşterea participării, abordările
incluzive, discrepanţele socio-economice. Noul sistem de finanţare va permite
alocări egale pentru elevii cu aceleaşi nevoi, indiferent de zona geografică sau
capacitatea financiară a localităţilor în care învaţă elevii.
Rezultate măsurabile:
– existenţa şi publicarea formulelor şi standardelor de finanţare care să conţină
criterii şi mecanisme interne de alocare a fondurilor la specificul localităţilor şi
comunităţilor
– publicarea rapoartelor privind rezultatele în judeţele pilot, rapoarte care să conţină
explicit evaluarea gradului de adecvare a sistemului de finanţare la contextul
social, local şi al comunităţilor.
e. Creşterea relevanţei ofertei de servicii educaţionale pentru toate categoriile de
copii şi elevi, prin asigurarea unei mai bune corelări cu nevoile locale, cu
diversele situaţii şi probleme ale comunităţilor, cu nevoile şi interesele individuale
ale elevilor. Asigurarea accesului şi a echităţii în educaţie se va realiza prin oferte
educaţionale relevante pentru segmentele vulnerabile ale populaţiei – copii şi
elevi romi, copii şi elevi din medii sociale şi economice dezavantajate, copii şi
elevi cu nevoi speciale – urmărindu-se în mod special creşterea participării
acestora la educaţie.
Rezultate măsurabile:
– rezultatele educaţionale şi beneficiile, măsurate prin gradul de integrare socioprofesională, care să evidenţieze impactul politicilor, programelor şi acţiunilor la
nivel naţional, regional, local şi la nivel de şcoală asupra tuturor categoriilor de
copii şi elevi, cu o focalizare deosebită pe categoriile vulnerabile
– măsurarea participării şi a accesului la educaţie a tuturor beneficiarilor sistemelor
de educaţie
f. Stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice la
nivelul cadrelor didactice, al managerilor şcolari şi al elevilor, prin transferul la
nivel de şcoală a puterii de decizie cu privire la execuţia bugetară şi politicile de
personal, dar şi prin creşterea ponderii curriculumului la decizia şcolii.
Apropierea deciziilor financiare, administrative, educaţionale (curriculare),
precum şi cele privind resursele umane, de nevoile şi interesele beneficiarilor va
conduce la o mai bună alocare a resurselor, la stimularea parteneriatului în
educaţie şi la diversificarea funcţiilor educaţionale ale şcolii.
Rezultate măsurabile:
– capacitatea şcolilor şi administraţiei locale de a primi noi competenţe decizionale,
în urma îndeplinirii unor cerinţe de etapă/stadiu de dezvoltare, măsurată prin
valoarea adăugată în educaţie
– existenţa reglementărilor şi a normelor care să permită delegarea unei libertăţi
decizionale mai mari şcolilor care au un management performant şi rezultate
deosebite, pentru a facilita manifestarea inovaţiilor şi a capacităţii acestora de a
gestiona şi atrage resurse.
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Impactul estimat al procesului de descentralizare
a) la nivelul şcolii:
– democratizarea vieţii şcolii;
– inovaţie şi diversificare a ofertei şcolare;
– asumarea responsabilă a deciziilor privind calitatea procesului instructiv-educativ
şi a condiţiilor de realizare a acestuia;
b) la nivelul consiliului local:
– implicarea reală şi efectivă în funcţionarea şi dezvoltarea serviciului educaţional;
– asumarea de către autorităţile locale a responsabilităţii privind furnizarea de
servicii educaţionale;
– dezvoltarea comunităţii prin transformarea şcolii în centru de informare şi
dezvoltare pentru comunitate;
c) la nivelul societăţii:
– corelarea mai bună dintre oferta şi cererea pe piaţa muncii;
– integrarea socială prin diferenţiere a absolvenţilor, în funcţie de competenţe şi
opţiuni;
– promovarea valorilor autentice şi a tradiţiilor specifice.
VI.

PRINCIPIILE PROCESULUI DE DESCENTRALIZARE
a) Răspunderea publică. Toate instituţiile şi organizaţiile care participă la realizarea
serviciilor educaţionale, indiferent de statutul lor juridic, vor fi răspunzătoare, în mod
public, pentru calitatea serviciilor educaţionale oferite, în raport cu funcţiile şi
responsabilităţile care le revin.
b) Autonomia instituţională. Descentralizarea va urmări dezvoltarea autonomiei
instituţionale a şcolii, a capacităţii acesteia de a lua responsabil decizii pertinente.
c) Apropierea centrului de decizie de locul actului de educaţie pentru a conferi
consistenţă deciziei şi pentru a responsabiliza actorii la nivel local.
d) Transparenţa actului decizional, bazat atât pe accesul cetăţenilor la informaţia publică,
cât şi pe participarea acestora la luarea deciziei.
e) Valorizarea resursei umane. Resursa umană şi, în special, profesia didactică trebuie să
fie recunoscută ca factor esenţial al dezvoltării comunitare, fapt pentru care se va acorda
o atenţie deosebită formării iniţiale şi continue, precum şi dezvoltării profesionale a
cadrelor didactice. Managementul educaţional la nivelul instituţiei şcolare trebuie
profesionalizat progresiv pentru a putea prelua şi exercita eficient funcţiile care îi revin
f) Subsidiaritatea, care presupune complementaritate în transferul şi asumarea
responsabilităţii decizionale la nivel local, pentru a apropia decizia de cei care sunt direct
influenţaţi / interesaţi de aceasta.
g) Diversitatea culturală şi etnică. La nivelul instituţiilor de educaţie, va fi stimulată
exprimarea elementelor identitare ale diverselor grupuri socio-culturale care fac parte din
comunitatea respectivă;
h) Abordarea etică a serviciului educaţional, prin adoptarea şi aplicarea codurilor
deontologice pentru personalul didactic, precum şi pentru cel din sistemele de control,
asigurarea calităţii şi management.
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PROPUNERI DE DESCENTRALIZARE: DOMENII ŞI FUNCŢII

a. Curriculum
Principalul obiectiv vizat de descentralizarea curriculară este acela de a accentua relevanţa şi
adecvarea ofertei educaţionale în raport cu nevoile şi interesele locale şi ale elevilor. Un
instrument important este creşterea, graduală şi diferenţiată, a ponderii curriculumului la
decizia şcolii (CDS) în cadrul curriculumului naţional, în funcţie de nivelul de învăţământ.
Proporţia CDS, eventualele limite minime şi maxime ale acestuia, se vor reglementa de MEdC,
la propunerea instituţiilor sale specializate.
Factorii locali vor avea mai multă libertate în structurarea ofertei curriculare, ţinând seama de:
–

nevoia locală de calificare a forţei de muncă;

–

potenţialul de dezvoltare a zonei şi a şcolii;

–

resursele materiale şi umane existente la dispoziţia şcolii;

–

nevoile şi interesele elevilor;

–

realizarea de parteneriate educaţionale (şcoală/mediul de afaceri/comunitate)
pentru asigurarea instruirii practice a elevilor în condiţii reale;

–

diversitatea culturală a comunităţii locale.

Planurile cadru şi programele şcolare pentru disciplinele din trunchiul comun vor fi elaborate
de Consiliul Naţional pentru Curriculum / CNC, care este agenţia profesională specializată a
MEdC pentru domeniul curriculumului. Pentru învăţământul profesional şi tehnic aceste atribuţii
revin Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi tehnic /CNDIPT.
Planurile de învăţământ şi programele şcolare vor fi aprobate de MEdC.
Curriculum la decizia şcolii va fi reglementat, în termeni de ore, la nivelul planurilor de
învăţământ, iar programa şcolară se va elabora la nivelul şcolii şi va fi avizată de consiliul de
administraţie. Oferta de curriculum la decizia şcolii trebuie să cuprindă minimum dublul
numărului de ore alocat CDS prin planurile de învăţământ; această ofertă trebuie făcută public în
avans, conform reglementărilor în vigoare, astfel încât elevii / părinţii să-şi exprime opţiunile în
cunoştinţă de cauză.
Manualele şcolare vor fi aprobate de MEdC, în urma evaluării calităţii ştiinţifice şi pedagogice
a acestora, precum şi a compatibilităţii cu programele şcolare în vigoare. MEdC va publica
regulat catalogul manualelor şcolare aprobate şi va asigura, prin Casele Corpului Didactic,
accesul cadrelor didactice din sistem la consultarea acestora.
Selectarea manualelor se va realiza de către cadrele didactice, la nivelul şcolii, cu consultarea
elevilor şi / sau a părinţilor.
Centralizarea opţiunilor în vederea achiziţiei se va face la nivelul şcolii, iar fondurile necesare
achiziţiei vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul şcolii.

b. Resurse umane
Managementul resurselor umane în învăţământ se reglementează pe baza actelor normative
adoptate la nivel naţional şi a metodologiilor aprobate de MEdC şi se realizează prin exercitarea
descentralizată la nivelul şcolii, a următoarelor funcţii:
1. Asigurarea resurselor umane
– Formarea iniţială şi certificarea
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– Planificare
– Recrutare, selecţie şi angajare
– Încetarea relaţiilor de muncă
2. Motivarea
– Normarea şi salarizarea
– Acordarea de stimulente financiare şi sancţionarea
– Îndrumarea, monitorizarea şi controlul intern
– Evaluarea internă a performanţelor profesionale
3. Formarea şi dezvoltarea resurselor umane
– Formarea continuă
– Dezvoltarea profesională
– Administrarea carierei. Promovarea
4. Menţinerea resurselor umane în sistem
– Disciplina, securitatea şi sănătatea
– Consilierea
Formarea iniţială a cadrelor didactice se va realiza în conformitate cu legea privind studiile
universitare.
Formarea continuă se va realiza pe două componente:
–

una naţională, care vizează susţinerea politicilor de reformă ale MedC

–

la nivelul şcolii, care se bazează pe nevoile de formare şi dezvoltare profesională
identificate la acesteia şi pe baza cărora şcoala va dezvolta propriul program de formare
a resurselor umane, utilizând în principal programele de formare acreditate.

c. Conducerea şi administrarea
Administraţia publică locală va fi implicată în luarea deciziilor privind:
–

reţeaua şcolară: structurată pe filiere, profiluri, specializări şi calificări profesionale în
funcţie de nevoile educaţionale locale; constituire, reorganizare, monitorizare

–

înfiinţarea şi desfiinţarea unităţilor de învăţământ

–

dezvoltarea patrimoniului şi dezvoltarea organizaţională.

Conducerea şcolii, respectiv consiliul de administraţie şi directorul acesteia vor avea putere de
decizie în ceea ce priveşte administrarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului.
Directorul şcolii va fi numit de consiliul local, la propunerea consiliului de administraţie, după
promovarea concursului de competenţa organizat pe baza metodologiei elaborate de MEdC
Şcoala va fi condusă de un consiliu de administraţie care va avea următoarea componenţă: 50%
reprezentanţi ai şcolii numiţi de consiliul profesoral şi 50% reprezentanţi ai administraţiei locale,
părinţi, agenţi economici şi reprezentanţi ai altor instituţii şi organisme ale comunităţii locale.
În luarea deciziilor, consiliul de administraţie se va consulta cu consiliul profesoral în privinţa
procesului de învăţământ, cu consiliul elevilor şi asociaţiile de părinţi în privinţa problemelor
specifice ale acestora, cu organizaţia sindicală din şcoală.
Consiliul de administraţie va fi condus de un preşedinte ales prin vot dintre membrii săi.
Directorul unităţii va fi, de drept, membru al consiliului de administraţie şi va asigura
conducerea executivă a şcolii.
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d. Finanţarea
Descentralizarea finanţării învăţământului preuniversitar se va întemeia pe principiile:
–

transparenţei

–

echităţii

–

adecvării

–

predictibilităţii

materializate prin:
1. MEdC îşi va exercita răspunderea publică referitoare la educaţie, ca prioritate
naţională
2. Finanţarea se va realiza pe baza unei formule de finanţare pornind de la numărul de
elevi, nivelurile şi tipurile de învăţământ, nevoile specifice ale elevilor, ale şcolilor,
ale comunităţilor, precum şi priorităţile naţionale de resurse umane
3. Alocările de fonduri vor fi făcute publice de către factorii decizionali de la toate
nivelurile
4. Mecanismele financiare vor fi coerente şi stabile astfel încât să permită participarea
factorilor interesaţi la proiectarea, executarea şi monitorizarea bugetară
5. Alocările financiare se vor fundamenta pe date statistice oficiale şi publice
6. Fondurile pentru educaţie din cadrul bugetului de stat vor fi repartizate sub formă de
granturi cu destinaţie pentru învăţământ
7. Constituirea la nivel central a unui fond de rezervă pentru învăţământ de l% care va fi
repartizat la propunerea MedC, în urma consultărilor interministeriale, pentru
evitarea/atenuarea unor şocuri financiare
8. Simularea variantelor de formule de finanţare, prezentarea rezultatelor, a deficienţelor
şi a cauzelor identificate în cursul anului 2006 şi consultarea publică, în scopul
definitivării formulei de finanţare.
Finanţarea învăţământului preuniversitar se va realiza, în principal, din patru surse: bugetul de
stat, bugetul consiliului judeţean, bugetul consiliului local şi veniturile proprii ale unităţilor de
învăţământ.
Necesarul total de resurse financiare care se va regăsi în veniturile înscrise în bugetul anual al
unităţii de învăţământ va fi fundamentat pe următoarele categorii de fonduri:
–

fondurile aferente finanţării de bază, proporţionale cu numărul de elevi – alocate
pe bază de costuri standard şi coeficienţi de diferenţiere asigură acoperirea
cheltuielilor de personal, şi a celor materiale curente, respectiv pentru mentenanţă,
utilităţi etc.;

Nivelul cheltuielilor aferente finanţării de bază va fi preponderent determinat de numărul
de elevi şcolarizat într-o unitate de învăţământ şi mărimea costului standard/elev aprobat
la nivel naţional.
Costul standard/elev se referă exclusiv la finanţarea de bază. El este calculat pe bază de
indicatori fizici de consum de resurse umane şi materiale şi diferenţiat pe nivele de învăţământ –
preşcolar, primar, gimnazial, liceal, şcoală de arte şi meserii, pe filiere, profile, mediu de
rezidenţă, grupuri defavorizate.
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–

fondurile aferente finanţării complementare, nu este determinat nemijlocit de
numărul de elevi şcolarizaţi– alocate în cazul cofinanţării unor programe naţionale
realizate cu finanţare externă, subvenţionării activităţii internatelor şi cantinelor
şcolare, acordării de sprijin social elevilor sub varii forme, facilităţilor acordate
elevilor şi cadrelor didactice pentru transportul auto / la şi de la şcoală etc ;

–

fondurile aferente finanţării compensatorii, se acordă pe bază de programe şi
reprezintă fonduri care trebuie alocate şcolilor, în plus, pentru acoperirea unor
cheltuieli suplimentare determinate de:
-

şcolarizarea elevilor aparţinând minorităţilor naţionale;

-

atragerea şi menţinerea în sistem a elevilor şi tinerilor cu tendinţe manifeste de
abandon / ieşire timpurie din sistem:

-

existenţa în şcoală a unor elevi cu dizabilităţi, defavorizaţi social;

-

stimularea elevilor cu capacităţi de învăţare deosebite;

-

şcolarizarea elevilor pe baza unor programe alternative sau experimentale de
învăţare (Waldorf, step by step, etc.)

Mecanismul de fundamentare, aprobare şi alocare a volumului de fonduri pentru unităţile de
învăţământ se va realiza potrivit legii şi a metodologiilor specifice elaborate de MEdC şi MFP.
MEdC va elabora, în cooperare cu celelalte instituţii implicate în procesul de descentralizare,
programe de finanţare pentru aplicarea strategiei de descentralizare a învăţământului
preuniversitar.
Descentralizarea la nivelul şcolii vizează acordarea capacităţii depline de decizie a
conducerii şcolii cu privire la:
a) proiectarea bugetului;
b) execuţia bugetului, cu excepţia investiţiilor, care vor rămâne în execuţia
consiliului local;
c) dezvoltarea surselor de venituri proprii ale şcolii şi utilizarea independentă a
acestora.
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1. Proiectul de buget este întocmit la
nivelul şcolii cu includerea tuturor
cheltuielilor conform metodologiei
elaborate de CNFIP.
2. Cererea de finanţare include toate
bugetele şcolilor aflate în aria de
competenţă a consiliului local.
3. Cererea de finanţare include toate
bugetele aferente învăţământului ale
consiliilor locale din judeţ, însemnând
100% cheltuieli cu salariile, 15%
cheltuieli materiale şi servicii, 75%
cheltuieli cu bursele, 100% cheltuieli
cu manualele şi 50% transport elevi.
3a. Buget aferent învăţământuilui aprobat din
bugetul de stat pentru consiliile locale din
judeţ, + bugetele pentru unităţile de
învăţământ finanţate de CJ
2a. Buget aferent învăţământului aprobat din
bugetul de stat pentru consiliul local + fonduri
de echilibrare, calculate în funcţie de
indicatorii şi coeficienţii de diferenţiere
(severitatea sărăciei, densitate demografică,
dispersia localităţilor etc.)
1a. Buget aferent învăţământului aprobat de
consiliul local + fonduri provenite din venituri
proprii

Bugetul de venituri şi cheltuieli al şcolii este
format din fonduri provenite de la Bugetul
de Stat, din fondul de echilibrare al
Consiliilor locale, din veniturile proprii ale
Consiliului Local, precum şi din veniturile
proprii ale şcolii.

ŞCOALA
Observaţie: Fondurile aferente investiţiilor,
reparaţiilor capitale rămân în executarea
consiliului local.
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VIII. REALIZAREA DE NOI SISTEME DE FLUXURI INFORMAŢIONALE ŞI DE
MANAGEMENT AL INFORMAŢIEI
Pentru asigurarea coerenţei în funcţionarea sistemului şi cunoaşterea modului în care se
derulează procesul de învăţământ la toate nivelurile sale se vor crea noi fluxuri informaţionale,
între organisme şi instituţii implicate. În acest sens, se vor avea în vedere următoarele:

IX.

–

un sistem unitar de indicatori privind educaţia – conţinut, infrastructură, resurse,
rezultate;

–

o bancă de date integrată cu acces diferenţiat, pe niveluri;

–

transparenţa şi optimizarea traseului informaţiei şi al raportărilor pe baza indicatorilor
statistici unitari;

–

definirea instituţiilor şi organismelor cu responsabilităţi în constituirea, actualizarea şi
prelucrarea informaţiilor la toate nivelurile – şcoală, consiliul local, consiliul
judeţean, inspectoratul şcolar judeţean, MEdC etc.

CONTROLUL ŞI MONITORIZAREA CALITĂŢII

Procesul de descentralizare va fi însoţit de un sistem de control şi monitorizare a calităţii care
va asigura următoarele:
–

coerenţa politicilor privind dezvoltarea curriculară, predarea-învăţarea-evaluarea pe
baza standardelor specifice;

–

respectarea cerinţelor legale prevăzute în Regulamentul privind procedurile de
elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central;

–

asigurarea stabilităţii şi continuităţii politicilor educaţionale în conformitate cu
standardele aprobate;

–

revizuirea periodică a politicilor pentru eliminarea efectelor perverse;

–

asumarea de către corpul profesoral a viziunii privind asigurarea calităţii promovate
de ARACIP;

Politicile educaţionale vor fi coordonate intra- şi interministerial de către MEdC prin Agenţia
Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar /ARACIP.
ARACIP va elabora standarde, standarde de referinţă, indicatori de calitate, metodologii şi
instrumente de evaluare, ghiduri de bune practici.
X.

RISCURI ALE DESCENTRALIZĂRII ŞI POLITICI DE DIMINUARE A
ACESTORA

Există riscul unor disfuncţionalităţi datorate rezistenţei unor factori la procesul de înnoire sau
datorate intervenţiei neadecvate a politicului în procesele de angajare şi promovare a
personalului, fie în modul de alocare a fondurilor.
Riscurile se pot înregistra în măsura în care etapele descentralizării nu vor fi bine definite şi nu
se vor derula coerent, controlat şi la termenele stabilite. Punctele slabe ale acestui proces ar putea
fi:
–

insuficienta pregătire managerială a personalului implicat;

–

ineficienţa unora dintre structurile de cooperare locale şi naţionale;
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–

insuficienta atractivitate şi varietate a ofertei educaţionale;

–

gradul redus de mobilitate în sistemul de educaţie;

–

nivelul scăzut al competiţiei intra- şi interinstituţionale;

–

lipsa de atractivitate a profesiei de profesor;

–

dificultăţi de înţelegere a problematicii educaţionale a factorilor decizionali de la
nivel local;

–

date incomplete sau eronate care sunt folosite pentru fundamentarea deciziilor la
diferite nivele generate de personal insuficient sau neinstruit, lipsa logisticii, a
normelor etc.

–

şocul de ajustare, care survine atunci când o şcoală sau autoritate locală primeşte
fonduri mai mici decât anul anterior;

–

riscul unor capacităţi de audit, control şi monitorizare insuficiente, care să conducă la
scăderea accesului sau calităţii ofertei educaţionale pentru grupurile vulnerabile;

–

insuficienta alocare de resurse în infrastructură, logistică, sisteme de comunicare etc.;

–

formarea iniţială şi continuă deficitară a cadrelor didactice;

–

apariţia unor dezechilibre între şcoli-localităţi-regiuni;

–

interpretarea eronată şi aplicarea abuzivă a prevederilor legale.

Pentru atenuarea acestor riscuri, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Administraţiei şi
Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, societatea civilă, ceilalţi factori implicaţi vor trebui să
acţioneze ca procesul de descentralizare să se desfăşoare pe baza unei bune cunoaşteri de către
toţi cei care îl pun în practică a principiilor de bază şi a actelor normative care guvernează acest
proces. Se impune informarea largă şi sensibilizarea opiniei publice în legătură cu instituţiile
implicate şi avantajele acestui proces.
O descentralizare bruscă ar putea avea efecte nedorite şi care, scăpate de sub control, ar putea
duce la destabilizarea sistemului educaţional.
Descentralizarea impune îmbunătăţirea capacităţii instituţionale la toate nivelurileîn vederea
gestionării noilor funcţii care decurg din sistemul de planificare şi execuţie bugetară, de
consultare a beneficiarilor, de construire a consensului şi managementul informaţiei.
Este, de asemenea, imperios necesar să se creeze un cadru instituţional şi metodologic de
exercitare la toate nivelurile a unui audit şi control eficient.
Politici de diminuare a riscurilor
–

constituirea unui puternic sprijin politic atât la nivel central cât şi local, cu o angajare
a beneficiarilor direcţi şi indirecţi atât în planul descentralizarii cât şi a procesului de
dezvoltare a capacităţii organizaţionale;

–

colaborarea interministerială în domeniul descentralizării, conform legii;

–

susţinerea obiectivelor politice de către cadrul legal si instituţional, structurarea
responsabilităţilor în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor şi sistemul de transferuri
fiscale interguvernamentale

–

armonizarea legislaţiei specifice învăţământului cu legislaţia naţională în domeniul
administraţiei publice;

–

elaborarea de metodologii / ghiduri clare, coerente şi adecvate grupurilor ţintă;
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–

extinderea procesului de reorganizare a reţelei şcolare, de constituire a consiliilor de
administraţie, de numire şi salarizare a directorilor şi directorilor adjuncţi din şcoli;

–

asigurarea cadrului formativ unitar pentru toţi factorii implicaţi;

–

promovarea, comunicare, dezbaterea periodică a informaţiilor privind conţinutul şi
efectele descentralizării;

–

distribuirea adecvată a rolurilor şi funcţiilor specifice managementului între
instituţiile şi organismele participante la procesul descentralizării;

–

etapizarea procesului de descentralizare;

–

alocarea de resurse suficiente în cadrul activităţilor de audit, control şi monitorizare,
întărirea sistemelor de audit şi de control financiar la nivelul local şi judeţean, în
vederea prevenirii abuzurilor;

–

reducerea riscului financiar, prin existenţa unor mecanisme de creare a rezervelor de
intervenţie în cazuri speciale;

–

acordarea unei atenţii deosebite sistemelor de management a informaţiei privind
sistemul educaţional (EMIS);

–

respectarea etapelor reformei privind descentralizarea învăţământului preuniversitar,
transparenţa rezultatelor privind monitorizarea şi evaluarea.

–

informarea comunităţilor locale cu date privind costul serviciilor, opţiuni de furnizare
şi disponibilitatea resurselor astfel încât luarea deciziilor sa fie fundamentată,
responsabilă şi semnificativă;

–

monitorizarea şi evaluarea internă şi externă a procesului de descentralizare pe durata
implementării strategiei, pe baza unui sistem de indicatori.

ETAPIZAREA PROCESULUI DE DESCENTRALIZARE

a. Etapa administrativă: 2005-2006
La nivel naţional
– se va reorganiza reţeaua şcolară;
– se vor înfiinţa consiliile de administraţie care vor avea responsabilitatea selectării şi
angajării directorului de şcoală;
– se va organiza activitatea financiar-contabilă în fiecare şcoală;
– se va face pregătirea prin stagii de formare a membrilor consiliilor de administraţie nou
înfiinţate;
La nivelul judeţelor-pilot
– se vor opera corecţii în ceea ce priveşte reorganizarea reţelei şcolare, organizarea şi
funcţionarea consiliilor de administraţie şi a organizării activităţii financiar-contabile;
– va continua aplicarea politicilor de personal privind ocuparea posturilor didactice şi
mişcarea de personal, conform metodologiei aprobate de MEdC pentru 2006;
– se va realiza exerciţiul de bugetare prin simularea formulei de finanţare;
MEdC va declanşa elaborarea proiectelor de acte normative privind politicile de personal,
conform strategiei adoptate de Guvern, pe baza consultarii factorilor implicati.
MEdC va organiza instruiri pentru grupuri-ţintă mixte în domeniul mecanismului de finanţare
constituite din directori de şcoli, reprezentanţi ai consiliilor locale şi personalul tehnic din
domeniul financiar-administrativ.
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Din judeţele pilot va fi selectat un număr de maximum 50 de şcoli pe baza criteriilor elaborate de
MEdC în care se va derula un experiment privind managementul administrativ si financiar al
scolii intr-un mediu descentralizat Vor fi elaborate proiectele de modificări legislative şi
metodologiile de aplicare a lor, precum şi formula de finanţare. Aceste proiecte de acte
normative aprobate ca excepţii de la legislaţia curentă, vor fi aplicate, experimental, în şcolile şi
unităţile administrativ-teritoriale selectate din pentru experiment.
Calendarul etapei administrative:
a) aprobarea strategiei descentralizării învăţământului preuniversitar, de catre Guvern, prin
memorandum;
b) elaborarea pachetului de propuneri de modificări a următoarelor acte normative: legea
învăţământului nr. 84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare, legea
nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, proiectele de hotărâri de guvern şi
ordine de ministru privind metodologiile de aplicare;
c) armonizarea cadrului general de administrare şi finanţare a instituţiilor publice: punerea
de acord a unor prevederi din legea finanţelor publice şi legea finanţelor publice locale cu
strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar;
d) extinderea aplicării unor prevederi ale Legii nr. 354/204 şi ale Legii nr. 349/2004 la nivel
naţional;
e) evaluarea capacităţii de implementare a descentralizării la nivelul judeţelor pilot şi
conceperea mecanismelor de asistenţă juridică şi financiară pentru managementul
şcolilor;
f) elaborarea manualelor de proceduri specifice managementului
managementului resurselor umane în sistemul educaţional descentralizat;

financiar

şi

g) declanşarea programului de formarea continuă pe toate nivelurile şi categoriile de
personal implicat: inspectori şcolari, directori, cadre didactice, membrii ai consiliilor de
administraţie şi ai comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţii, reprezentanţi şi specialişti
de la consiliile locale şi judeţene etc.
h) stabilirea unor mecanisme funcţionale de monitorizare, evaluare şi corecţie a procesului
de descentralizare;
i) elaborarea unei strategii de comunicare cuprinzătoare care să includă grupurile ţintă
relevante şi mass-media;
j) elaborarea unui sistem informaţional integrat şi definirea responsabilităţilor în
constituirea, actualizarea şi gestionarea informaţiei la toate nivelele instituţionale: şcoală,
consiliul local, consiliul judeţean, inspectoratul şcolar judeţean, MedC, MFP etc.
k) analiza rezultatelor pilotării;
l) definitivarea formulei de finanţare şi utilizarea ei pentru elaborarea bugetului pentru anul
2007;
m) definitivarea listei atribuţiilor pe niveluri administrative şi niveluri de competenţă;
n) extinderea aplicării unor prevederi ale sistemului descentralizat în reţeaua naţională:
monitorizare şi corecţie
b. Etapa iniţială: 2007-2008
Prevederile legislative şi formula de finanţare experimentate în 2006 în cele 50 de şcoli selectate
vor fi aplicate în toate şcolile din judeţele pilot.
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Se va extinde procesul de formare la nivel naţional, utilizând expertiza dobândită în etapa
administrativă în judeţele pilot.
Se vor aplica procedurile descentralizate privind managementul resurselor umane la nivelul
judeţelor pilot.
b. Etapa finală: 2009-2010
Procesul de descentralizare fi generalizat la nivel naţional, pe toate domeniile.
Se va realiza monitorizarea strictă a procesului pentru toate judeţele, precum si corectiile
necesare. În această etapă, judeţele pilot vor deveni generatoare de bună practică şi expertiza
pentru celelalte judeţe din ţară.
Etapa 2009-2010 va marca stadiul de generalizare a descentralizării învăţământului
preuniversitar cu impact asupra calităţii educaţiei, democratizării mecanismelor de
administrare şi finanţare, precum şi în privinţa implicării reale şi nemijlocite a tuturor
factorilor interesaţi din comunitate. Efectele acestui demers se vor regăsi atât la nivel
organizaţional (comunitate, şcoala), cât şi la nivel individual (elevi, profesori, părinţi,
reprezentanţi ai administraţiei locale şi ai comunităţii- Anexa 3).
Eficienţa descentralizării se va regăsi în valoarea adăugată în educaţie.
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Anexa nr. 1

INDICATORI DE CUANTIFICARE A EFECTELOR STRATEGIEI DE
DESCENTRALIZARE
Monitorizarea şi evaluarea sunt procese proiectate a colecta informaţii în cadrul programului de
descentralizare pentru a se asigura faptul că elaborarea politicilor, planificarea strategică şi
evaluarea performanţelor se desfăşoară într-o manieră corespunzătoare şi in direcţia dorită.
Aceste procese se vor utiliza la evaluarea progresului descentralizării şi determinarea nivelul de
eficacitate a descentralizării.
Colectarea sistematică, analiza, utilizarea eficientă şi raportarea informaţiilor devin elemente de
bază în cadrul procesului de descentralizare, acestea permiţând obţinerea unui feedback periodic
pentru a determina gradul de îndeplinire a politicilor angajate, nevoia de modificare a ţintelor şi a
ritmului descentralizarii precum şi construirea capacităţii locale privind luarea deciziilor pe bază
de dovezi.
Pentru cuantificarea efectelor aplicării strategiei de descentralizare a învăţământului vor fi
folosiţi indicatori specifici compatibili cu indicatorii prevăzuţi în Sistemul Naţional de Indicatori
pentru Educaţie – SNIE elaborat de MEdC. Aceşti indicatori sunt compatibili cu sistemele
internaţionale de indicatori, în primul rând cu Sistemul Statistic European – SSE construit de
Oficiul de Statistică al Comunităţii Europene – EUROSTAT, la care România participă prin
Institutul Naţional de Statistică. Aceştia vor fi structuraţi pe următoarele domenii:
a. Indicatori privind reorganizarea reţelei şcolare
–
–
–
–
–
–
–

numărul de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică faţă de nr. existent anterior
reorganizării reţelei
numărul de unităţi de învăţământ sub efectivul prevăzut de Legea nr. 354/2004 faţă de nr.
existent anterior reorganizării reţelei
numărul posturilor de director şi director adjunct rezultat în urma reorganizării reţelei
şcolare, faţă de perioada anterioară
numărul de posturi didactice rezultat ca urmare a degrevării de normă a directorilor, faţă
de perioada anterioară
numărul de posturi contabili (administratori financiari) rezultaţi ca urmare a organizării
evidenţei financiar-contabile din fiecare unitate de învăţământ, faţă de perioada anterioară
raportul elev/post didactic
evoluţia faţă de anul 2004 a numărului mediu de elevi pe clasă

b. Indicatori privind politicile de resurse umane:
–
–
–

ponderea personalului didactic calificat, ca:
– procent de creştere faţă de perioada anterioară
– pondere procentuală din totalul personalului didactic angajat
ponderea personalului didactic necalificat, ca:
– procent de creştere faţă de perioada anterioară
– pondere procentuală din totalul personalului didactic angajat
ponderea personalului didactic cu normă întreagă, ca:
– procent de creştere faţă de perioada anterioară
– pondere procentuală din totalul personalului didactic angajat
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ponderea personalului didactic cu normă parţială, ca:
– procent de creştere faţă de perioada anterioară
pondere procentuală din totalul personalului didactic angajat
ponderea posturilor didactice/nedidactice ocupate pe judeţe, regiuni, nivel de specializare
procentul personalului care beneficiază de programe de pregătire în management,
domenii specifice şi perfecţionarea didactică
nivelul salariului mediu pentru personal didactic faţă de perioada anterioară, ca:
– procent de creştere faţă de perioada anterioară
– comparativ cu alte salarii din sectorul bugetar

c. Indicatori privind nivelul finanţării unităţii de învăţământ:
– cheltuieli publice pentru educaţie, ca % din PIB
– cheltuieli publice pentru educaţie pe elev, ca procent de creştere faţă de perioada
anterioară
– cheltuielile de la bugetul de stat, ca:
– procent de creştere faţă de perioada anterioară
– pondere procentuală din totalul cheltuielilor pentru educaţie
– cheltuielile pentru educaţie din bugetul local / judeţean, ca:
– procent de creştere faţă de perioada anterioară
– pondere procentuală din totalul cheltuielilor publice locale/judeţene
– pondere procentuală din totalul cheltuielilor pentru educaţie
– cheltuieli de personal pentru educaţie, ca:
– procent de creştere faţă de perioada anterioară
– pondere procentuală din bugetul local
– pondere procentuală din totalul cheltuielilor pentru educaţie
– cheltuieli de capital ale bugetului local pentru educaţie, ca:
– procent de creştere faţă de perioada anterioară
– pondere procentuală din bugetul local
– pondere procentuală din totalul cheltuielilor pentru educaţie
– procentul veniturilor locale din granturile neconditionate, granturile impartite/egalizare,
granturile generale, veniturile generale si din veniturile din taxe;
– contribuţia bugetului local la alte cheltuieli aferente finanţării complementare pentru
unitatea de învăţământ, ca procent de creştere faţă de perioada anterioară (burse şi
transport elevi, cheltuieli navetă, examinare medicală, pregătire şi perfecţionare
profesională etc.)
– gradul de acoperire a cheltuielilor unităţii de învăţământ din veniturile proprii, ca:
– procent de creştere faţă de perioada anterioară
– pondere procentuală din bugetul unităţii de învăţământ
– numărul mediu de volume şi publicaţii pe elev, ca procent de creştere faţă de perioada
anterioară
– numărul de elevi ce revine la un calculator, ca procent de creştere faţă de perioada
anterioară
– procentul dotării cu echipamente funcţionale (calculatore, laboratoare etc) necesare
desfăşurării corespunzătoare a procesului educativ
– procentul dotării cu cantitatea minimă de materiale necesare (dispozitive didactice,
papetărie)
– ponderea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu acces la Internet din totalul unităţilor
de învăţământ, ca procent de creştere faţă de perioada anterioară
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d. Indicatori privind accesul la educaţie, rezultatele educaţiei şi a formării şi calităţii pe
piaţa muncii
–

–

–

–

–

–

–

indicatori privind participarea comunităţii:
– gradul de comunicare către comunitatea locală a deciziilor conducerii unităţii de
învăţământ
– existenţa unui proces clar definit de selecţie a reprezentanţilor comunităţii în
consiliile administraţie a unităţilot şcolare
– măsura agreării procesului de selecţie a reprezentanţilor comunităţii în consiliile
de administraţie din şcoli
indicatori de acces:
– rate brute de cuprindere/admisie şcolară, pe nivele de educaţie, exprimate ca
procent de creştere faţă de perioada anterioară
– speranţa de viaţă şcolară, ca expresie procentuală a evoluţiei indicatorului faţă de
perioada anterioară
– procentul din populaţie (rurală, săracă) care trăieşte în perimetrul a X km de o
unitate de învăţământ (primară/secundară)
indicatori de echitate:
– media cheltuielilor pe elev din sectorul public la nivel de regiune, judeţ, autoritate
locală
– media cheltuielilor lunare pe familie (pentru educaţie) exprimată prin unităţi
statistice privind indicatorii socio-economici
– proporţia din unităţile statistice privind categoriile cele mai sărace/dezavantajate
acoperite de programe specifice privind nevoile speciale ale elevilor
indicatori de eficienţă:
– rata de absolvire, ca procent de creştere faţă de perioada anterioară
– rata abandonului şcolar, ca procent de descreştere faţă de perioada anterioară
– rezultate ale elevilor la evaluările naţionale şi internaţionale, ca expresie
procentuală a performanţelor atinse de elevi, pe nivele diferite, faţă de perioada
anterioară
– ponderea absolvenţilor în domeniul matematicii, ştiinţei şi tehnologiei, ca procent
de creştere faţă de perioada anterioară
– ponderea elevilor care studiază una/două limbi străine, ca procent de creştere faţă
de perioada anterioară
indicatori de calitate:
– existenta unui program naţional sau subnaţional de asigurare a calităţii cu
proceduri, standarde şi aplicarea mecanismelor pentru asigurarea nivelurilor
minime de calitate şi îmbunătăţire
– gradul de implementare a normelor şi standardelor de calitate în unităţile de
învăţământ
– gradul de satisfacţie al consumatorilor serviciilor publice educaţionale (elevii sau
familiile acestora)
indicatori de transparenţă:
– ponderea reglementărilor sau normelor care au fost relaxate/abrogate pentru
acordarea unui grad sporit de libertate unităţilor de învăţământ în gestionarea
procesului de educaţie
– grad de reglementare pentru sectorul public şi privat în educaţie
– gradul de comunicare către comunitatea locală a deciziilor conducerii unităţii de
învăţământ
indicatori de rezultate ale educaţiei pe piaţa muncii:
– ponderea populaţiei active pe niveluri de educaţie, ca procent de creştere al
populaţiei active cu un grad mai înalt de calificare, faţă de perioada anterioară
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rata de ocupare a tinerilor, ca procent de creştere faţă de perioada anterioară
rata şomajului la tineri, ca procent de descreştere faţă de perioada anterioară
rata de inserţie a absolvenţilor, ca procent de creştere faţă de perioada anterioară.
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Anexa nr. 2
DISTRIBUIREA FUNCŢIILOR / ATRIBUTIILOR PE NIVELURI DE DECIZIE
Nivel / funcţii

Şcoala /
Consiliul de
Administraţie

Consiliul local

ISJ
CCD

Departamentul
/compartiment
ul judeţean de
învăţământ

Regional

Agenţii subordonate

MEdC

Obs.

1. CURICULUM
1.1. Planurile
cadru şi
programele
şcolare pentru
CN
1.2.
Curriculum la
decizia şcolii

Implementează,
alcătuieşte
schemele orare,
planificarea şi
proiectarea
didactică
Elaborează
propunerile de
CDS, care sunt
avizate de Comisia
de curriculum a
şcolii
CA aprobă CDS

-

Evaluează extern
calitatea
implementării

-

-

Elaborarea politicilor
curriculare, a planurilor
cadru şi a programelor
(Consiliul Naţional
pentru Curriculum)

Aprobarea
planurilor cadru şi
a programelor, cu
avizul Comisiilor
de Specialitate

Participă la
decizia privind
CDS prin
reprezentanţii
în CA,
asigurând
concordanţa cu
nevoile locale

Primeşte informarea
asupra deciziei CA de
la şcoli şi procesează
informaţia

-

Consorţiile
regionale –
identificare
de nevoi
regionale

CNC – elaborează
norme metodologice
pentru elaborarea şi
implementarea CDS şi
gestionează ofertele
centralizate ce se pot
pune la dispoziţia
şcolilor

Aprobă normele
metodologice de
elaborare şi
implementare a
CDS

Identifică
nevoi locale
care pot fi
adresate prin
CDS
1.3. Manualele

Selectează
manualele din
catalogul aprobat
de MEdC
Achiziţionează
manualele

CCD organizează
activităţi de
informare a cadrelor
didactice (expoziţii
de manuale,
distribuţia
cataloagelor etc.)

Consiliul pentru
manuale, sau
departamentul manuale
din cadrul CNC:
- evaluează, prin
comisii selectate din
registrul de experţi
evaluatori, concordanţa

Se va asigura
consultare
publică,
conform legii
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cu programa calitatea
ştiinţifică şi pedagogică
şi propune MEdC spre
aprobare lista
- elaborarea şi
revizuirea
specificaţiilor tehnice
pentru elaborarea şi
publicarea manualelor
- anunţă calendarul
elaborării şi revizuirii
manualelor
- selectează
actualizează şi
formează experţii
evaluatori
- monitorizarea calităţii
manualelor în procesul
utilizării
2. RESURSE UMANE
2.1. Formarea
iniţială şi
certificarea

Oferă mediul
pentru instruirea
practică şi asistenţa
pe perioada
stagiaturii prin
mentori

2.2. Formarea
continuă şi
dezvoltarea
profesională

Identifică nevoile
de formare
relevante pentru
dezvoltarea
personală a

Realizează studii
de identificare a
nevoilor de
calificare /
recalificare pentru
profesori, pe
specializări
Asigură finanţare
pentru formarea
şi dezvoltarea
profesională a
cadrelor

ISJ – evaluează şi
controlează
calitatea procesului
(progresele
înregistrate de

ARACIP elaborează
norme, standarde şi
metodologii pentru
asigurarea calităţii
formării iniţiale a
cadrelor didactice

Propuneri
privind
tendinţele de
dezvoltare şi
nevoile de

CNFP – acreditează
programele de formare
continuă
- elaborează curiculum
pentru stagiile de

Aprobă planurile
de învăţământ
pentru DPPD şi
stabileşte normele
în baza cărora
instituţiile de
învăţământ
superior pot
înfiinţa DPPD.
Decide tematica
generală a stagiilor
de interes naţional,
care sprijină
implementarea
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angajaţilor, pentru
dezvoltarea
instituţională şi
pentru
implementarea
măsurilor de
reformă ale MEdC
Contractează
furnizorii acreditaţi
de formare
continuă
Monitorizează
realizarea nr.minim
de credite de către
fiecare cadru
didactic

didactice şi a
managerilor
şcolari
Propune
participarea
reprezentanţilor
autorităţii
publice locale la
stagii de formare
relevante în
raport cu
responsabilităţile
pe care le au

profesori,
acumularea nr.
obligatori de
credite etc.)
Recomandă
participarea la
stagii specializate
de formare ca
urmare a
constatărilor
procesului de
inspecţie.
CCD –
coordonează
activitatea
metodică la nivelul
judeţului
Se constituie în
centru de resurse
pentru cariera
didactică
Identifică nevoile
de formare la nivel
de judeţ
Organizează
cursuri pentru
personalul din
învăţământ, la
solicitarea MEdC
Informează
beneficiarii despre
oferta de cursuri
acreditate şi
informează MEdC

formare
asociate

formare de interes
naţional,cf.
reglementărilor în
vigoare
- elaborează şi
revizuieşte, împreună
cu direcţia de profil din
MEdC standardele de
pregătire profesională
pentru personalul din
învăţământ
Gestionează
certificatele şi atestatele
de formare continuă.
Realizează studii cu
privire la nevoile de
formare la nivel
naţional (în colaborare
cu direcţia specializată
din MEdC)

măsurilor de
reformă
Finanţează, parţial
sau total, diverse
stagii de tipul celor
menţionate mai
sus.

25
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2.3.
Planificarea
resurselor
umane
2.4. recrutarea,
selecţia
şi
angajarea
2.5. încetarea
relaţiilor
de
muncă
2.6. Normarea
şi salarizarea

2.7. Acordarea
de stimulente
şi penalizarea

Elaborează
proiectul de
încadrare
Elaborează statul
de funcţii
Recrutează,
selectează şi
angajează
personalul, pe baza
metodologiilor
naţionale
Construieşte
normele de muncă
ale personalului din
şcoală (norma
flexibilă)

Stimularea şi
penalizarea
personalului, în
condiţiile
reglementărilor în
vigoare
Realizează
diferenţierile
salariale, în

Angajează
directorul şcolii
Propune şi oferă
stimulente
finanicare
Aprobă statul de
funcţii

despre modul de
derulare a formării
continue
Asistă şcolile în
realizarea
încadrării şi în
managementul
normelor didactice
Participă la
medierea cererii şi
ofertei de posturi
didactice şi de
conducere în şcoli
Participă la
comisiile de
concurs pentru
posturi didactice şi
de conducere în
şcoli

Propune
stimulente

Elaborarea de
metodologii
privind recrutarea,
selecţia şi
angajarea

Propune şi
oferă
stimulente
financiare
Gestionează
baza de date a
cadrelor
didactice din
judeţ şi
mediază, cu
ISJ, cererea şi
oferta de locuri
de muncă
pentru
profesori şi
directori

Asigură cu
personal didactic
şcolile din judeţ

Verifică
legalitatea
încadrărilor şi
a salariilor

Monitorizează
respectarea
metodologiilor
naţionale
-

-
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Monitorizează
respectarea
metodologiilor
naţionale
Elaborarea
metodologiei de
încadrare

-

-

-

-
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2.8.
Îndrumarea,
monitorizarea
şi
controlul
intern
2.9. Evaluarea
internă
a
personalului
2.10.
Menţinerea
resurselor
umane

condiţiile legii
Şefii de catedră
Comisia de
curriculum
Comisia de calitate
Directorii
Mentorii de
stagiatură
Comisia
de
asigurare a calităţii
din unitatea şcolară
Asigură condiţiile
de igienă şi
securitate a muncii
specifice
instituţiilor şcolare

-

-

Evaluarea
personalului
pornind
de
autoevaluare
-

-

-

-

Evaluarea unităţilor
şcolare o dată la 4
ani prin ARACIP

-

-

Inspecţia
teritorială a
muncii

-

-

Medicina
muncii

-

-

la

3. Conducerea şi administrarea
-

Este condusă de
Consiliul de
administraţie care
va avea următoarea
componenţă: 50%
reprezentanţi ai
şcolii numiţi de
consiliul profesoral
şi 50%
reprezentanţi ai
administraţiei
locale, părinţi,
agenţi economici şi
reprezentanţi ai
altor instituţii şi
organisme ale
comunităţii locale

Propune
schimbări la
nivelul reţelei
şcolare din
localitate
Emite decizii
privind
înfiinţarea,
comasarea sau
desfiinţarea
unităţilor de
învăţământ, cu
avizul ISJ
(pentru
învăţământul
preşcolar, primar
şi gimnazial)
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-

Avizează schimbări
ale reţelei şcolare
pentru licee şi şcoli
speciale.
Emite decizii
privind
înfiinţarea,
comasarea sau
desfiinţarea
unităţilor de
învăţământ, cu
avizul MEdC
(licee, şcoli
speciale)

Solicită, dacă este
cazul, modificări
ale reţelei şcolare
în anumite judeţe
(pentru asigurarea
echităţii şi a
echilibrului ofertei)
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Aprobă planurile
de şcolarizare
Managementul
curriculum-ului

Avizează
proiectul de plan
de şcolarizare

Elaborarea
proiectului de plan
de şcolarizare

Centralizează
planurile de
şcolarizare şi
propune corecţii

Participă la
finalizarea
planului de
şcolarizare la
nivel de judeţ

Propune
Guvernului cifra de
şcolarizare pentru
aprobare

CLDPS avizează
planul de
şcolarizare pentru
învăţământul
profesional şi
tehnic

4. Finanţarea
Elaborează
proiectul de buget
şi asigură execuţia
bugetului aprobat
Asigură
dezvoltarea
surselor de venituri
proprii şi utilizarea
independentă a
acestora
Exercită control
financiar preventiv
Asigură
dezvoltarea,
folosirea eficientă
şi protejarea
patrimoniului

Aprobă bugetul
de venituri şi
cheltuieli şi alocă
fondurile către
şcoli
Asigură
fondurile şi
realizează
investiţiile,
modernizările şi
reparaţiile
capitale
Fundamentează
necesarul de
fonduri ce
urmează a fi
solicitat de la
consiliile
judeţene (de la
bugetul de stat şi
din fondurile de
echilibru)

-

Centralizează
cererile de
finanţare
pentru
învăţământ de
la consiliile
locale şi le
transmite la
MF pentru
includerea în
bugetul anual
de stat
Transmite
consiliilor
locale
fondurile
alocate de la
bugetul de stat
pe baza
formulei de
alocare
Analizează şi

-

-

CNFIPS
Elaborează metodologia
de fundamentare a
costului standard/elev
Propune nivelul
costului standard/elev la
nivel naţional şi
metodologia de calcul a
coeficienţilor de
diferenţiere/corecţie a
costurilor în funcţie de
nivelul de învăţământ,
mediul de rezidenţă,
situaţia socială,
structura populaţiei
şcolare, gradul de
dezvoltare socioeconomică a localităţii
etc.
Elaborează studii şi
analize privind sistemul

Asigură derularea
unor programe de
interes naţional,
finanţate de la
bugetul de stat sau
cofinanţate din
surse externe
Asigură finanţarea
serviciilor
deconcentrate şi a
unităţilor conexe
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aprobă cererile
consiliilor
locale pentru
finanţări din
fondul de
echilibrare şi
alocă aceste
fonduri
Elaborează
analize privind
stadiul / gradul
de finanţare al
unităţilor de
învăţământ şi
operează
regularizările
de credite
dintre
consiliile
locale din
fondurile
provenite de la
bugetul de stat.

şi formula de finanţare,
gradul de finanţare a
unităţilor de învăţământ
şi propune măsuri
corective
Fundamentează,
împreună cu DGBF
proiecţia multianuală a
bugetului
învăţământului
Creează şi gestionează
baza de date a
indicatorilor de
finanţare pentru
învăţământ

29
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Anexa nr. 3
EFECTELE DESCENTRALIZĂRII
PROFESORII:
– vor participa la luarea deciziilor privind activităţile profesionale şi curriculum-ul aplicat
al şcolii; de aceste decizii vor depinde succesul material şi resursele financiare ale şcolii,
reprezentate prin sumele alocate per elev;
–

în cadrul echipei de profesori implicată în managementul financiar şi al consiliului de
administraţie al şcolii, propunerile, proiectele şi participarea fiecărui profesor vor fi
valorificate; contribuţia fiecăruia la proiectul instituţional/ de dezvoltare va avea impact
direct asupra propunerilor financiare, prin intermediul obiectivelor stabilite;

–

comisiile pe discipline, catedrele şi consiliul profesoral vor stabili atribuţii,
responsabilităţi şi vor decide, conform nevoilor de formare identificate, participarea la
cursuri şi activităţi de formare, în cadrul bugetului pentru formare continuă delegat la
nivelul şcolii; formările vor corespunde nevoilor şcolii în vederea susţinerii activităţilor
administrative, de generare şi participare la proiecte locale, judeţene, naţionale şi
internaţionale;

–

vor beneficia de toate drepturile de a alege şi a fi ales în Consiliul de Administraţie,
Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii. Competenţele dobândite prin formare
specifică şi exercitarea responsabilă a rolului şi atribuţiilor în aceste organisme vor fi
recunoscute în parcursul general al carierei fiecărui profesor şi vor fi valorificate în
beneficiul dezvoltării profesionale a fiecăruia;

–

vor putea beneficia de stimulente financiare acordate din bugetul şcolii şi vor avea o
influenţă directă asupra modului în care sunt folosite resursele şcolii; metodologiile şi
schemele decizionale privind exerciţiul financiar vor stipula modalităţi de participare
reală a profesorilor la deciziile şcolii, metodologiile de evaluare a personalului didactic şi
a rezultatelor muncii acestuia vor cuprinde criterii şi indicatori ce implică răspunderea
directă a profesorilor faţă de calitatea activităţii prestate;

–

parcursul profesional şi rezultatele obţinute la evaluări, portofoliul de activităţi a
profesorilor, aprecierea obţinută pentru calitatea activităţii, valoarea adăugată de aceştia
la bunul mers şi la succesul şcolii vor fi singurele criterii pentru promovări şi recompense
salariale, pentru obţinerea de recomandări în vederea unui alt loc de muncă şi pentru
selectarea în vederea accesului la cursuri de formare plătite de şcoală, comunitate sau alţi
donori;

–

norma de muncă a profesorului va fi una flexibilă, incluzând, alături de activităţile
didactice şi participarea la corpurile decizionale şi de evaluare a calităţii, participarea la
proiecte şi programe ale şcolii şi comunităţii, coordonarea unor activităţi de învăţare
nonformală.

DIRECTORII:
–

reprezintă elementul cheie al reformei educaţiei în învăţământul preuniversitar, de aceea
eforturile privind buna lor selecţie, conform vocaţiei şi competenţelor, formarea continuă
şi instruirea acestora vor fi intense şi focalizate pentru a avea directori buni, competenţi şi
motivaţi - aceasta reprezentând condiţia esenţială a reformei;
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–

vor asigura conducerea executivă şi operaţională a şcolii, vor elabora statul de funcţii şi
proiectul de încadrare a şcolii;

–

vor deveni manageri profesionişti, care vor avea atât responsabilitatea conducerii şcolii
cât şi instrumentele necesare pentru a conduce: deciziile referitoare la managementul
resurselor umane şi managementul financiar;

–

vor fi angajaţi prin concurs, pe baza unei metodologii naţionale, iar contractul de muncă
va fi încheiat cu autoritatea locală, la propunerea consiliului de administraţie al şcolii.
Vor avea o traiectorie profesională distinctă, intrarea în corpul profesional al directorilor
fiind decisă de calităţile acestora, de formarea iniţială şi continuă;

–

contractul de muncă a directorului va fi pe o durată de 4 ani. Încetarea acestuia se va face
în condiţiile stabilite de lege, pe baza evaluării generale a activităţii sale de către organele
abilitate şi a rezultatelor şcolii; propunerea de încetare a contractului de muncă al
directorului se realizează de către consiliul de administraţie, care înaintează documentaţia
către compartimentul de învăţământ al consiliului local, care va aproba propunerea sau va
solicita şi alte probe, după caz;

PĂRINŢII:
–

vor fi reprezentaţi real în consiliul de administraţie al şcolii, având toate drepturile asupra
deciziilor care se iau în privinţa şcolii – buget, management financiar, angajarea
personalului, recompensarea profesorilor, măsuri disciplinare şi control intern;

–

vor primi rapoarte şi informări periodice privind calitatea activităţii în şcoală, progresul
şcolar al elevilor, vor putea decide asupra programelor şi ofertei şcolare, vor putea alege
şcoala şi serviciile educaţionale în funcţie de oferte;

–

vor avea dreptul să-şi înscrie copiii în şcoala ce serveşte circumscripţia şcolară de care
aparţin, dar, tot la fel de bine, vor putea alege altă şcoală pentru care optează, în funcţie
de propriul interes şi de criteriile, metodologiile şi regulile stabilite;

–

vor participa la viaţa şcolii, contribuind la dezvoltarea acesteia, precum şi la realizarea
unor programe de educaţie individualizate pentru fiecare copil. Vor fi informaţi cu privire
la alternativele educaţionale, la programe şi orele opţionale;

–

vor avea dreptul să primească înştiinţări scrise din partea şcolii şi profesorilor, cu privire
la activităţi, programe şi proiecte în care se pot implica;

–

vor avea dreptul să primească înştiinţări scrise din partea şcolii şi profesorilor, cu privire
la rezultatele şcolare, comportamentul şi progresul şcolar al elevului. Consimţământul
părintelui trebuie cerut de fiecare dată când apar oferte în cadrul CDS sau în alte
programe în care sunt implicaţi elevii;

–

vor avea dreptul să reclame şi să adreseze plângeri directorului şcolii, inspectoratului
şcolar şi oricărui organism abilitat; confidenţialitatea acestor plângeri va fi respectată,
dacă părintele nu solicită altfel;

–

vor avea dreptul să se asocieze şi să promoveze în cadru asociativ iniţiative, propuneri şi
să participe la programe şi proiecte cu alte organizaţii; asocierea părinţilor şi profesorilor
va fi încurajată şi susţinută prin facilitare şi consiliere de specialitate şi juridică, prin
finanţarea unor activităţi de sprijin privind formarea şi instruirea părinţilor care sunt aleşi
în consiliul de administraţie al şcolii;

–

vor avea dreptul la evaluarea calităţii serviciilor educaţionale oferite de şcoală.
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ELEVII:
-

vor beneficia de acces sporit la educaţie, la programele de formare iniţială în
domenii cerute de piaţa muncii, în concordanţă cu potenţialul de dezvoltare al
zonei/ regiunii/ comunităţii.
vor fi implicaţi activ, direct sau prin reprezentanţi / aparţinători legali la deciziile
privind Curriculum-ul la Decizia Şcolii, elaborarea Planului de Şcolarizare, a
Planului de dezvoltare al Şcolii etc.
se va asigura echitatea şi calitatea educaţiei prin utilizarea finanţării
compensatorii;
vor fi diminuate diferenţele datorate mediului de rezidenţă, situaţiei sociale, a
mediului cultural;
dezvoltarea conştiinţei de sine, a eului în colectivitate, precum şi creşterea
încrederii în sine şi formarea spiritului civic;
asumarea responsabilităţii pentru propria dezvoltare personală şi profesională;
acces la informaţie de actualitate şi dobândirea abilităţii de prelucrare şi
valorificare a ei;
respectarea şi promovarea valorilor culturale ale zonei.

