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Codul educatiei 
 Instituţiile publice de învăţămînt primar, gimnazial, 

liceal şi extraşcolar (de nivel raional) sînt înfiinţate, 
reorganizate şi lichidate de către autorităţile 
administraţiei publice locale de nivelul al doilea  

 

 MISIUNEA 

 Învăţămîntul liceal asigură dezvoltarea la elevi a 
competenţelor definite prin Curriculumul naţional şi 
consilierea lor în alegerea traseului educaţional sau 
profesional individual către învăţămîntul superior 
sau învăţămîntul profesional tehnic postsecundar 
nonterţiar, în funcţie de potenţial, vocaţie şi 
performanţe.  

 



 Învăţămîntul liceal se organizează cu următoarele filiere: 
 a) teoretică, cu profilurile umanist şi real;  

 b) vocaţională, cu profilurile de arte, de sport, teologic, militar.  

 Guvernul poate decide, la propunerea Ministerului Educaţiei, şi organizarea 
altor profiluri.  

 

 

 Activitatea cadrelor didactice din învăţămîntul general se realizează   într-un 
interval zilnic de 7 ore, respectiv 35 de ore săptămînal, şi include: 

 a) activităţi de predare-învăţare-evaluare, de instruire practică, conform 
planurilor-cadru de învăţămînt; 

 b) activităţi de educaţie complementare procesului de învăţămînt; 

 c) activităţi de consiliere a copiilor, elevilor şi părinţilor în probleme de 
psihologie-pedagogie; 

 d) activităţi de mentorat; 

 e) activităţi de dirigenţie; 

 f) activităţi de pregătire pentru realizarea procesului educaţional; 

 g) activităţi de elaborare a planurilor educaţionale individualizate şi de predare-
învăţare-evaluare, de instruire practică, conform planurilor de învăţămînt  pentru 
copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale. 

 

 c) în învăţămîntul liceal – deţinerea unei calificări în domeniu de cel puţin nivelul 
7 ISCED – studii superioare de master, precum şi promovarea modulului 
psihopedagogic 



Reţeaua instituţiilor de învăţământ liceal 



Licee (urban-rural) 

Creştere x2 

Creştere x5 



Tendinţe demografice a 

populaţiei şcolare 

Cel puţin, în următorii 15 ani, nu vom avea creştere demografica !!! 

Reducere cu 35% pe termen lung 

37% 



Evoluţia numărul de copii, mii 
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Elevi in licee (1-12) 
X 2,7 ori 

Din contul reorganizării, masificarii invatamintului liceal ??? 



Elevi in licee (urban-rural) 

Mai multe institutii, mai putini elevi!!! 

Mai putine institutii, mai multi elevi!!! 

Marimea medie a claselor – eficienta, eficacitate, calitate ???? 



???????? 

10-11-12 

TRANSFER 



Distribuţia cadrelor didactice după vechimea în munca, 

2013 

Vechimea in munca didactica 
 

0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani  20 ani Total 

Rural 17.5% 10.1% 7.5% 8.1% 56.8% 100.0% 

Urban 15.0% 12.3% 12.3% 11.4% 48.9% 100.0% Mediu 

Total 16.5% 11.0% 9.5% 9.4% 53.6% 100.0% 

Feminin 16.3% 11.5% 9.9% 9.8% 52.5% 100.0% 

Masculin 17.5% 7.8% 6.9% 7.0% 60.8% 100.0% Sex 

Total 16.5% 11.0% 9.5% 9.4% 53.6% 100.0% 

 

Sursa: Sistemul de cartografiere al Ministerului Educaţiei, 2013 



Distribuţia cadrelor didactice după gradul didactic 

deţinut, 2013 

 Fără grad Doi Unu Superior Total 

Rural 36.0% 58.8% 4.7% 0.5% 100.0% 

Urban 22.7% 56.1% 15.8% 5.4% 100.0% Mediu 

Total 30.6% 57.7% 9.2% 2.5% 100.0% 

Feminin 29.1% 59.4% 9.3% 2.2% 100.0% 

Masculin 38.5% 48.8% 8.9% 3.8% 100.0% Sex 

Total 30.6% 57.7% 9.2% 2.5% 100.0% 

 

Sursa: Sistemul de cartografiere al Ministerului Educaţiei, 2013 



Cadrele didactice de vârstă pensionară 

-20% 

+10.8% 



. Rezultate BAC 



Distribuţia candidaţilor din licee după 
media la examenul de bacalaureat 
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DE CE reconceptualizare ? 

 Absolvenţii invatamintului liceal nu corespund în deplină măsură 
cerintelor pentru acces la urmatoarele niveluri (care este 
misiunea???) 

 Situaţia demografică se schimbă 

 Schimbările demografice impun atât ajustări la nivel de instituţii, 
cât şi ajustări la nivel de reţea 

 Şcolile mari asigură o calitate mai buna a educaţiei 

 Principalii indicatori de calitate sunt rezultatele învăţării, 
demonstrate de elevi în cadrul unor evaluări imparţiale 

 În cazul liceelor mai mari rezultatele bacalaureatului sunt mai 
bune 

 În rezultatul reformei cadrele didactice [bune] au de câştigat atât 
în aspect moral, cât şi în aspect material 

 Doar în şcolile mari cadrele didactice au perspective de creştere 
profesională şi avansare în carieră 



DE CE reconceptualizare ? 

 Curricula este infelxibilă și supraîncărcată. Elevii nu au 
posibilitatea să se aprofundeze în domeniile pe care îl 
interesează. 

 

 Ponderea orelor opționale este foarte joasă, în multe cazuri ele 
sunt impuse elevului. Foarte des orele opționale sunt 
transformate în anexe la disciplinele de bază…. 

 

 Sistemul de orientare școlară și profesională nu funcționează, 
candidații la studiile liceale și liceenii nu văd rolul studiilor liceele 
pentru viitoarea lor traseu profesional. 

 

 Înaintarea în carieră a cadrelor didactice din licee nu este 
corelată cu rezultatele învățării demonstrate de elevi. 

 

 Dimensiunile mici ale liceelor duce la fragmentarea sarcinii 
didactice și împiedică specializarea cadrelor didactice. 



OPTIUNI de politică publică 

Opţiunea 0. Nu schimbam nimic. 

Opţiunea 1. Liceele oferă elevilor nu doar două, ci mai multe 

profiluri 

Opţiunea 2. Rămân două profiluri, aceleaşi discipline, însă o 

mare parte din temele din interiorul disciplinelor devin 

opţionale 

Opţiunea 3. Rămân două profiluri, însă numărul de discipline 

va fi mai mic, prin integrarea celor existente în prezent 

Opţiunea 4. Rămân două profiluri, aceleaşi discipline, însă o 

mare parte din discipline devin opţionale 



Opţiunea 1 

Liceele oferă elevilor 

nu doar două,  

ci mai multe profiluri 

 



Descrierea opţiunii 

 Optiune aplicata in perioada de creare a invatamintului liceal, care 
prevedea mai multe profiluri, intr-un fel racordate la filierele de admitere 
in universitati (fizica-matematica, matematica-informatica, chimie-
biologie, istorie-geografie, filologie-limbi straine ...).  

 

 Stabilirea entitatilor responsabile de selectarea profilului institutiei de 
invatamint (central, regional, local, parinti, elevi, cadre didactice).  

 

 Structurarea planului de invatamint in discipline de profil, discipline 
generale, discipline optionale.  

 

 Structurarea volumului disciplinelor de studii in Credite.  

 

 Stabilirea retelei institutiilor de invatamint liceal la nivel de 
raion/circumscriptii de transport. Poate fi implementata si varianta 
liceelor cu cazarea elevilor in camine. 

 

 Mai multe profiluri este posibila doar in liceele clasice (cl. 10-12), spre 
exemplu Franta, Romania, SUA …(Moldova - V. Alecsandri, 
Gaudeamus).  



Beneficii 

 elevii vor avea posibilitatea sa-si aleaga profilul cel mai apropiat 
de aspiratiile sale pentru cariera profesionala, in functie de 
capacitatile personale 

 

 utilizarea mai eficienta a resurselor prin concentrarea eforturilor 
personale, a timpului si capacitatilor individuale asupra studierii 
disciplinelor de profil 

 

 crearea unor oportunitati de conexiune mai puternica intre 
invatamintul liceal si cel univeristar in domeniul curricular prin 
asigurarea continuitatii, partajare de continuturi, excluderea 
redundantei 



Impact fiscal 

 

 costuri suplimentare de transport, cazare, 

alimentare, securitate a elevilor 

 

 investitii finaciare suplimentare ncesare 

pentru crearea bazei materiale si realizarea 

programei suplimentare (pe interese) 



Impact administrativ 
 necesitatea elaborarii planurilor de invatamint, coordonate cu treptele si 

filierele educationale la care pot avea acces pe componenta de profil 
(24-25%), generala (60%), optionala (5-6%) 

 revizuirea/reconsiderarea curricula pe disciplinele planului de 
invatamint din fiecare componenta in unitati de credite 

 elaborarea ghidului metodologic privind implementarea noilor curricula 

 perfectionarea cadrelor manageriale (raionale si institutionale) in 
domeniul gestionarii noului plan de invatamint si noiilor curricula 

 actualizarea formarii intiale si continue a cadrelor didactice 

 ajutarea bazei material-didactice la necesitatile instruirii in baza 
profilului dat 

 Introducerea in criteriile de evaluare a profesionismului cadrelor 
didactice nivelul de utilizare a TIC. 

 Introducerea parteneriatului cu parintii la nivel de institutie de invatamint 
si la nivel national. 

 modernizarea sistemului de management al educatiei cu trecerea 
accentului dinspre comanda si control spre crearea mediului favorabil 
de activitate si inovare. 

 



Impact economic 

 Revizuirea normativelor de stabilire a sarcinii 

didactice, numarului de elevi in clasa, echipament 

 

 Revederea normativelor cu referire la infrastructura 

(retele, echipamente,  

 

 Autogestiune financiare a resurselor bugetare 

(articole de finantare) 

 

 Scoala trebuie sa aiba posibilitatea sa ofere servicii 

educationale suplimentare (regulament) 

 



Impact social 

 declinul demografic al populatiei scolare nu va 
permite posibilitatea crearii liceelor cu mai multe 
profiluri in marea majoritate a localitatilor rurale ceea 
ce va reduce optiunile tinerilor in alegerea profilului. 

 in institutiile de invatamint cu putini elevi (in special 
in zona rurala), cadrele didactice sint nevoite sa 
predea mai multe discipline, ceea ce este in 
detrimentul calitatii instruirii si reduce sansele 
tinerilor de accedere profesionala reusita 

 costurile suplimentare nu vor permite elevilor din 
unele categorii accesul la profilul solicitat 

 problema poate fi solutionata organizind transportul 
elevilor sau organizarea caminelor (cu riscuri 
evidente si costuri inalte) 

 



Riscuri 
 posibilitati reduse de construire a unei retele de licee multiprofil 

cu acoperire geografica uniforma – creăm licee specializate, 
creăm licee clasice 

 excluderea unor categorii de elevi in accesul la studii 

 ingustarea studiilor, selectarea gresita a profilului de catre elevi 
ar putea reduce sansa de acces la studiile de formare 
profesionala 

 resurse mari de timp si umane necesare si sanse reduse de 
asigurare a conexiunii eficiente si eficace intre curricula liceala si 
cea universitara 

 riscuri mari in asigurarea liceelor cu cadre didactice calificate, 
mai ales in mediul rural 

 nu este clar ce se va întâmpla dacă elevul doreşte să-şi schimbe 
profilul – soluţie – trecem la credite ca la americani. 

 



Optiunea 2 

 Rămân două profiluri, 
aceleaşi discipline, insa 
o mare parte din temele 

din interiorul 
disciplinelor devin 

opţionale 



Descrierea opţiunii 

 Pastrarea profilurilor actuale (real si umanist) cu 
aceeasi structura a planului de invatamint si a 
disciplinelor scolare,  

 dar cu interventii majore la nivelul feicarui curriculum 
in domeniul stabiliririi statutului temelor (obligatoriu-
optional).  

 Stabilirea, pentru fiecare disciplina scolara, in functie 
de profil, a componentelor procentuale a temelor 
obligatorii si celor optionale, dar si la nivel de 
indicare concreta a temelor.  

 Implementarea sistemului de credite 



Beneficii 
 ramine in vigoare, cu exceptia deciziilor de modernizare a retelei 

legate de tendintele demografice, reteaua actuala a institutiilor de 
invatamint (circumscriptiilor scolare) cu structurile de transport 
traditional stabilite  

 

 nu sint necesare interventii la nivel de curriculum, ci doar la 
stabilirea temelor obligatorii si optionale 

 

 schimbarea statutului temelor componente in fiecare disciplina 
scolara (obligatoriu-optional) va conduce la reducerea numarului 
de ore predate 

 

 elevii au posibillitatea sa aleaga, in cadrul unei discipline scolare 
temele obligatorii si cele optionale 



Beneficii 
 se creeaza posibilitatea asigurarii conexiunii si continuitatii 

continuturilor liceu-universitate, in functie de profil si de fiecare 
disciplina scolara, dar si de eficientizare si reducere a efortului 
depus de elev 

 

 necesitatea elaborarii planurilor de invatamint, coordonate cu 
treptele si filierele educationale la care pot avea acces pe 
componenta de profil (20-25%), generala (60%), optionala (15-
20%) 

 

 interventii majore la nivelul feicarui curriculum in domeniul 
stabiliririi statutului temelor (obligatoriu-optional) – dificil de 
organizat din cauza nivelului diferit de pregatire a elevilor 



Impact fiscal 

 

 Riscuri mari de depasire a posibilitatilor reale 

ale bugetului 



Impact administrativ 

 sint necesare eforturi conjugate foarte mari (la nivel central, 
regional, institutional, universitati, colegii, parinti, elevi, cadre 
didactice) cu referire la stabilirea cotei temelor obligatorii si 
optionale, dar si concretizarea acestora 

 

 se creeaza probleme majore in asigurarea eficienta a procesului 
de predare – invatare – evaluare in cazul unor diapazoane 
diferite de teme selectate de elevi 

 

 este necesara schimbarea procedurii si metodologiei procesului 
de certificare si eliberare a actelor de studii pentru a evita unele 
fenomene de haos 

 

 apar probleme privind repartizarea timpului pentru elevi si 
sarcina didactica a profesorilor. 

 



Riscuri 

 

 cadrele didactice, elevii, parintii nu sint 

pregatiti pentru a lua decizii cu referire la 

statului (obligatoriu – optional) al unei teme 

date  

 

 unele teme importante ar putea emigra din 

zona obligatorie spre cea optionala care ar 

bloca accesul la formarea profesionala 



Optiunea 3 

Rămân două profiluri, 

insa numarul de 

discipline va fi mai mic, 

prin integrarea celor 

existente in prezent 



Descrierea opţiunii 

 Profilurile actuale ramin in vigoare 

 Are loc un proces de integrare  a disciplinelor 

pentru fiecare profil  

 Experienta este aplicata pe larg in tarile UE si 

SUA.  

 Implementarea sistemului de credite 

transferabile 



Beneficii  
 organizarea procesului educational in baza integrarii disciplinelor 

conduce la apropierea scolii de viata reala 

 

 accentul se pune pe formarea unor competente, atitudini si valori 
transversale si transferabile, utile pentru dezvoltarea personala si 
sociala a elevilor. 

 

 integrarea  disciplinelor scolare evita izolarea lor traditionala, 
elevul interpreteaza materia scolara pornind de la experienta sa 
de viata si de la cunostintele pe care deja si le-a insusit. 

 

 se creeaza posibilitatea insituirii unui sistem eficient si eficace de 
formare a competentelor elevilor clar cuantificabil bazat pe 
credite 

 



Impact fiscal 

 costuri majore necesare pentru revizuirea 

intregului sistem educational pe toate 

componentele sale 

 documente curriculare,  

 asigurarea didactico-informationala,  

 sistemul de formare initiala si continua a cadrelor 

didactice 

 



Impact administrativ 

 optinuea poate fi implementata doar intr-o 

perioada lunga de timp prin mobilizarea unor 

resurse umane si financiare majore 

 

 este necesara schimbarea organizarii 

planului de invatamint si la nivelul 

invatamintului gimnazial, dar si pentru colegii 

si universitati 

 



Impact Social 

 o buna parte din cadrele didactice, formate 

initial si continuu in sistemul in vigoare, vor 

avea dificultati inacceptabile in realizarea 

procesului educational 

 



Riscuri 

 costurile prea mari, perioada lunga necesara pentru 

implementare, ar putea duce la abandonarea 

optiunii (idee vehiculata, de fapt, pe parcursul 

ultimilor 20 de ani, dar fara succes) 

 

 rezistenta mare opusa la nivel de sistem (conceptori 

de curriculum, autor de manuale, edituri, sistem de 

formare initiala si continua, manageri educationali, 

cadre didactice incadrate in activitate) 

 



Optiunea 4 

Rămân două profiluri, 

aceleaşi discipline, insa 

o mare parte din 

discipline devin 

opţionale 



Descrierea opţiunii 
 Ponderea disciplinelor optionale din planul de 

invatamint se largeste si prin transfer obligatori-

optional.  

 

 Se introduce sistemul de credite pentru fiecare 

clasa, semestru, pentru fiecare disciplina (obligatorie 

sau optionala).  

 

 Planul de invatamint se organizeaza din 

componentele curriculum-nucleu 60-70% (asigură 

egalitatea şanselor în sistemul de învăţământ) si 

curriculum la decizia şcolii/elevului - 30-40 %.  



Descrierea opţiunii 

 Disciplinele optionale asigura:  
 adaptarea ofertei de invatare la specificul local 

 centrarea procesului de predare-invăţare pe nevoile si 
interesele elevului 

 trecerea de la “o scoala pentru toti” la “o scoală pentru 
fiecare”  

 manifestarea creativitatii la nivelul practicii scolare 

 cadrul didactic concepe obiectivele şi continuturile 

 corelarea resurselor şcolii cu dorinţele copiilor.  

 Optionalele pot fi la nivelul disciplinei, ariei 
curriculare, mai multor arii curriculare 



Beneficii  
 majorarea ponderii disciplinelor optionale si largirea listei 

acestora, permite elevului sa-si construiasca mai responsabil si 
eficient orientarea si formarea carierei profesionale  

 

 optiunea poate conduce la transferul unor subiecte dinspre 
disciplinele obligatorii spre cele optionale 

 

 disiplinele optionale pot deveni o punte sigura de conexiune si 
continuitate intre invatamintul liceal si cel universitar la 
planificarea si asigurarea traseului profesional propriu 

 

 asigura elevilor trasee particulare de invatare conform talentelor, 
intereselor si nevoilor, formarea proporiului sistem de atitudini si 
valori, motivare pentru invatarea si participarea activa la propria 
formare 

 

 oferta educationala a şcolii are posibilitatea sa se adapteze 
contextului local 



Beneficii 
 creste libertatea de actiune a profesorului in vederea optimizării 

rezultatelor invatarii 

 

 liceul isi construieste o identitate proprie 

 

 optionalele se pot proiecta intr-un cadru monodisciplinar, la nivelul unei 
arii curriculare, pentru un an scolar sau mai multi, ceea ce ofera o mare 
varietate si flexibilitate 

 

 disciplinele optionale sint pentru cadrele didactice adevarate provocari 
care pot dovedi pregatirea profesionala si asigura calitatea si 
responsabilitate 

 

 disciplinele optionale pot deveni puncte tari in oferta curriculara a scolii, 
importante pentru alegerea institutiei date 

 

 in localitati mari, cu mai multe licee, pot fi organizate centre comune 
dotate special pentru asigurarea materiala, didactica si informationala a 
unor discipline optionale 



Impact fiscal 

 sint necesare resurse pentru largirea listei 
disciplinelor optionale 

 

 poate fi obtinuta o eficientizarea a resurselor 
la nivel de sistem prin reducerea dublarilor 
unor continuturi (liceu-colegiu-universitate) 

 

 sint necesare investitii financiare si materiale, 
in special pentru disciplinele experimentale 



Impact administrativ 

 este necesara stabilirea metodologiei elaborarii si 
selectarii disciplinelor optionale care trebuie sa tina 
cont de interesele elevilor, resursele umane si 
materiale ale scolii etc. 

 

 crearea grupurilor de autori pentru elaborarea 
curiculumului disciplinelor optionale si a ghidurilor de 
implementare 

 

 actualizarea continutului si metodologiei de formare 
initiala si continua a cadrelor didactice 

 



Impact Social 

 asigurarea material-didactica a unor 
discipline optionale poate fi realizata cu 
sprijinul resurselor disponibile la agentii 
economici locali, asigurindu-se astfel o mai 
buna conexiune cu cerintele pietei muncii 

 

 situatia economica precara a unor localitati 
rurale, lipsa resurselor financiare va reduce 
domeniul disciplinelor optionale ce va pune 
absolventii liceelor in situatii diferite 

 



Riscuri 

 disciplinele optionale ar putea servi motiv 

pentru completarea normei didactice, in 

detrimentul optiunilor elevului 

 

 dotarea materiala a scolilor, posibilitati 

financiare reduse, lipsa cadrelor didactice 

motivate ar putea frina implementarea 

optiunii 



Vă mulţumesc pentru 

atenţie! 
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