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PROMOVAREA ŞI PROTEJAREA EGALIT

STOPAREA SEGREG
TREZIREA ŞI INOCULAREA UNUI INTERES SPORIT DIN PARTEA 

FEMEILOR PENTRU INI

Egalitatea dintre femei 
Carta drepturilor fundamentale  
fondatoare ale UE, deoarece el are la baz
prevăzut în Tratatul Comunit

Preocuparea Consiliului Europei „de a realiza o uniune mai strâns
săi, cu scopul de a proteja ş
comun şi de a favoriza progresul lor economic 
dezvoltarea drepturilor omului 
timpului în numeroase instrumente juridice europene, esen
principiului egalităţii între femei 

1. Convenţia european
fundamentale (1950) ş

2. Carta socială
3. Carta socială

La nivelul Uniunii Europene, problematica egalit
bărbaţi abordează următoarele tematici:

• principiul nediscriminarii de gen
- egalitatea de tratament între femei 
- sarcina probei în cazurile de 

• accesul egal la muncă si formare voca
- accesul la munca, formare vocationala si promovare
- principiul platii egale
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Egalitatea dintre femei şi bărbaţi este unul dintre principiile fundamentale incluse în 
Carta drepturilor fundamentale  şi în acelaşi timp, este şi unul dintre  principiile de baz
fondatoare ale UE, deoarece el are la bază principiul “plată egală

zut în Tratatul Comunităţii Economice de la Roma. 
Preocuparea Consiliului Europei „de a realiza o uniune mai strâns

i, cu scopul de a proteja şi promova idealurile şi principiile care sunt patrimoniul 
i de a favoriza progresul lor economic şi social, în special prin ap

dezvoltarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale“, s-
timpului în numeroase instrumente juridice europene, esenţ

ăţii între femei şi bărbaţi fiind: 
ţia europeană pentru protecţia drepturilor omului 

fundamentale (1950) şi Protocoalele adiţionale; 
Carta socială europeană (1961); 
Carta socială europeană revizuită (1996). 

La nivelul Uniunii Europene, problematica egalităţii de 
ă ătoarele tematici: 

principiul nediscriminarii de gen 
egalitatea de tratament între femei şi bărbaţi în afara pieţ
sarcina probei în cazurile de discriminare de gen 

ă si formare vocaţională 
accesul la munca, formare vocationala si promovare 
principiul platii egale 

ŞI SENSIBILIZARE  
ŞI DE ŞANSE 

 

RII PROFESIONALE CONTINUE ÎN 
GEN ŞI DE ŞANSĂ, ÎN 

RII BAZATE PE GEN PE PIAŢA MUNCII ŞI ÎN 
I INOCULAREA UNUI INTERES SPORIT DIN PARTEA 

ANTREPRENORIALE 

i este unul dintre principiile fundamentale incluse în 
şi unul dintre  principiile de bază, 

ă egală pentru muncă egală”, 

Preocuparea Consiliului Europei „de a realiza o uniune mai strânsă între membrii 
i principiile care sunt patrimoniul lor 
i social, în special prin apărarea şi 

-a materializat de-a lungul 
timpului în numeroase instrumente juridice europene, esenţiale pentru promovarea 

ia drepturilor omului şi a libertăţilor 

ăţii de şanse pentru femei si 

i în afara pieţei muncii 
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- activitatile liber profesioniste, inclusiv munca in agricultura
- femeile si stiinta 

• protectie sociala 
- reconcilierea vietii de familie cu viata profesionala (participarea echilibrata a 

femeilor si a barbatilor in ambele sfere ale vietii)
- concediu parental si concediu legat de probleme familiale
- protectia femeilor insarcinate, a femeilor care au nascut recent

alapteaza 
- servicii de ingrijire a copilului
- scheme de asistenta sociala ocupationala
- asistenta sociala 

• hartuire sexuala 
- prevenirea hartuirii sexuale la locul de munca
- protectia demnitatii femeilor si barbatilor la locul de 

• egalitatea de sanse intre femei si barbati la nivel institutional
- integrarea componentei de gen la nivelul tuturor politicilor UE (gender 

mainstreaming) 
- participarea echilibrata a femeilor si a barbatilor la procesul de luare a deciziilor
- integrarea componentei de gen la nivelul fondurilor structurale

• alte teme de interes 
- prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor
- prevenirea si combaterea traficului cu femei
- drepturile sexuale si reproductive.
 
Strategia pentru egalitatea 

de parcurs privind egalitatea între femei 
pe Pactul european pentru egalitatea între femei 
domenii prioritare definite în Carta Femeii 
transversale. Pentru fiecare domeniu prioritar, sunt descrise ac
stimulării schimbării ce se înscriu în abordarea dubl
egalității de șanse între femei 
domeniile politice) și măsuri specifice.  

 

activitatile liber profesioniste, inclusiv munca in agricultura

cilierea vietii de familie cu viata profesionala (participarea echilibrata a 
a barbatilor in ambele sfere ale vietii) 

concediu parental si concediu legat de probleme familiale
protectia femeilor insarcinate, a femeilor care au nascut recent

servicii de ingrijire a copilului 
scheme de asistenta sociala ocupationala 

prevenirea hartuirii sexuale la locul de munca 
protectia demnitatii femeilor si barbatilor la locul de munca

egalitatea de sanse intre femei si barbati la nivel institutional 
integrarea componentei de gen la nivelul tuturor politicilor UE (gender 

participarea echilibrata a femeilor si a barbatilor la procesul de luare a deciziilor
integrarea componentei de gen la nivelul fondurilor structurale

prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor 
prevenirea si combaterea traficului cu femei 
drepturile sexuale si reproductive. 

Strategia pentru egalitatea între femei şi bărbaţi 2010-
de parcurs privind egalitatea între femei și bărbați pentru perioada 2006
pe Pactul european pentru egalitatea între femei și bărbați, identific

nite în Carta Femeii și un sector care abordeaz
transversale. Pentru fiecare domeniu prioritar, sunt descrise ac

ării ce se înscriu în abordarea dublă care îmbină
tre femei și bărbați (adică integrarea dimensiunii genului în toate 
ăsuri specifice.   

activitatile liber profesioniste, inclusiv munca in agricultura 

cilierea vietii de familie cu viata profesionala (participarea echilibrata a 

concediu parental si concediu legat de probleme familiale 
protectia femeilor insarcinate, a femeilor care au nascut recent si a femeilor care 

munca 
 

integrarea componentei de gen la nivelul tuturor politicilor UE (gender 

participarea echilibrata a femeilor si a barbatilor la procesul de luare a deciziilor 
integrarea componentei de gen la nivelul fondurilor structurale 

-2015, bazându-se pe foaia 
i pentru perioada 2006-2010, precum și 

i, identifică acțiuni în cinci 
i un sector care abordează aspecte 

transversale. Pentru fiecare domeniu prioritar, sunt descrise acțiuni-cheie destinate 
 care îmbină integrarea principiului 

 integrarea dimensiunii genului în toate 
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Cele cinci domenii prioritare ale Strategiei sunt urm

• independenţă
• remuneraţie egal
• egalitatea în luarea de decizii;

• demnitate, integritate 
• egalitatea de ş

 
Legislaţia pe plan na
În Romania, Constitu

bărbaţi. Legea nr. 53/2003 
statuează că în cadrul relaţ
faţă de toţi salariaţii şi angaj
salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexual
apartenenţă naţională, rasă
handicap, situaţie sau responsabilitate familial
interzisă. 

În anul 2002 a fost aprobat
bărbaţi (republicata in 2007). Acest act normativ reglementeaz
interzisă discriminarea (accesul pe pia
luarea deciziilor), instituţ
sancţiunile aplicate pentru înc

Introducerea prevederilor 
cadrul normativ românesc a doua pachete legislative care reglementeaz
şanse pentru femei si bă
Factorii de decizie din România (at
nehotărâre în implementarea în legisla
comunitar, astfel încât, problematica discrimin
pachete legislative.  

Practic, discriminarea de gen este reglementat
cât si de legislaţie specifică
bărbaţi). În România exista institu
bază acte normative diferite, pentru aceea

 
 

Cele cinci domenii prioritare ale Strategiei sunt următoarele:
independenţă economică egală; 

ţie egală pentru aceeaşi muncă şi prestare
egalitatea în luarea de decizii; 

demnitate, integritate şi încetarea violenţei bazate pe gen;
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul acţ

ia pe plan naţional 
În Romania, Constituţia garantează dreptul la egalitate de 

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ş
 în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalit

ţ şi angajatorii. Orice discriminare directă
 pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârst
ţ ă, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politic

sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindical

În anul 2002 a fost aprobată Legea nr. 202 privind egalitatea de 
i (republicata in 2007). Acest act normativ reglementează

 discriminarea (accesul pe piaţa muncii, educaţie, sănă
luarea deciziilor), instituţiile abilitate să urmărească punerea în practic

iunile aplicate pentru încălcare acesteia. 
Introducerea prevederilor europene în legislaţia românească

cadrul normativ românesc a doua pachete legislative care reglementeaz
anse pentru femei si bărbaţi pe de o parte şi discriminarea pe de alta parte.

Factorii de decizie din România (atât Guvernul, cât şi Parlamentul) au manifestat 
râre în implementarea în legislaţia naţională a acestor capitole din acquis

comunitar, astfel încât, problematica discriminării de gen se intersecteaz

riminarea de gen este reglementată atât de legisla
ţie specifică (pachetul legislativ privind egalitatea de 

În România exista instituţii si proceduri care funcţioneaz
 acte normative diferite, pentru aceeaşi problematica. 

ătoarele: 

şi prestarea unei munci echivalente; 

ţei bazate pe gen; 
i în cadrul acţiunilor externe. 

dreptul la egalitate de şanse între femei şi 
ările şi completările ulterioare, 

ă principiul egalităţii de tratament 
atorii. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un 

ă, caracteristici genetice, vârstă, 
ţiune politică, origine socială, 
ţă ori activitate sindicală, este 

 Legea nr. 202 privind egalitatea de şanse între femei si 
i (republicata in 2007). Acest act normativ reglementează domeniile în care este 

ţie, sănătate, cultura, informare, 
ă punerea în practică a legii şi 

ia românească a generat existenţa în 
cadrul normativ românesc a doua pachete legislative care reglementează egalitatea de 

i discriminarea pe de alta parte. 
şi Parlamentul) au manifestat 

ă a acestor capitole din acquis-ul 
rii de gen se intersectează în cele doua 

 atât de legislaţia anti-discriminare, 
 (pachetul legislativ privind egalitatea de şanse pentru femei si 

ţionează în paralel, având la 
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Contextul românesc actual eviden

de sex încă se menţine în sfera provoc
existând o serie de diferenţ
femeilor şi bărbaţilor la nivelul vie
culturale. 

Obiectivul general al strategiei const
politicilor de egalitate de gen la nivelul tuturor politicilor 
vederea atingerii de facto a egalit
economice, sociale, politice ş

Obiectivele specifice sunt urm
- introducerea perspectivei de gen în educa
- combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de înv
- reducerea diferenţ
- încurajarea concilierii vie
- promovarea perspectivei de gen în via
- sensibilizarea mass

bărbaţi;  
- încurajarea participă

luare a deciziei;  
- implementarea şi monitorizarea indicatorilor dezvolta

acţiune de la Beijing;  
Deşi legiferată în România de câteva decenii, egalitatea cet

de sex este departe de a fi realizat
deschisă discrepanţelor bazate pe apartenen
publică a inegalităţilor de gen face necesar
obiective. 

Deşi insuficiente pentru a permite o analiz
situaţia bărbaţilor şi a femeilor din România, studii 
statistice oficiale, relevă existen
punerea lor în practică 

Atingerea ţintelor prev
inteligentă, sustenabilă şi incluziv
 

Contextul românesc actual evidenţiază faptul că problema discrimin
ţine în sfera provocărilor cu care se confruntă

de diferenţe vizibile în ceea ce priveşte accesul, participarea 
ţilor la nivelul vieţii sociale, politice, economice, al pie

Obiectivul general al strategiei constă în îmbunătăţirea cadrului de
politicilor de egalitate de gen la nivelul tuturor politicilor şi programelor na
vederea atingerii de facto a egalităţii între femei şi bărbaţi la toate nivelurile vie
economice, sociale, politice şi culturale.  

cifice sunt următoarele:  
introducerea perspectivei de gen în educaţia formală şi nonformal
combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de învăţământ; 
reducerea diferenţelor de gen în salarizare;  
încurajarea concilierii vieţii de familie cu viaţa profesională
promovarea perspectivei de gen în viaţa socială;  
sensibilizarea mass-mediei cu privire la principiul egalităţ

încurajarea participării echilibrate a femeilor şi bărbaţ

implementarea şi monitorizarea indicatorilor dezvoltaţ

ă în România de câteva decenii, egalitatea cet
de sex este departe de a fi realizată în toate aspectele vieţii publice 

ţelor bazate pe apartenenţa la un sex. Necunoa
ăţilor de gen face necesară evaluarea situaţiei reale pe baza unor date 

e pentru a permite o analiză comparativă
şi a femeilor din România, studii şi cercetări recente, bazate pe datele 

statistice oficiale, relevă existenţa unor substanţiale diferenţe între normele legale 

ţintelor prevăzute în Strategia Europa 2020
ă şi incluzivă, suplinirea golului de forţă de munc

ă problema discriminării pe criteriul 
rilor cu care se confruntă societatea în ansamblu, 

te accesul, participarea şi implicarea 
ii sociale, politice, economice, al pieţei muncii şi vieţii 

ă ăţirea cadrului de implementare a 
şi programelor naţionale în 

ş ărbaţi la toate nivelurile vieţii 

ă şi nonformală;  
ăţământ;  

a profesională;  

mediei cu privire la principiul egalităţii de şanse între femei şi 

ş ărbaţilor la toate nivelurile de 

i monitorizarea indicatorilor dezvoltaţi potrivit Platformei de 

 în România de câteva decenii, egalitatea cetăţenilor fără deosebire 
ţii publice şi private, lăsând cale 

a la un sex. Necunoaşterea de către opinia 
ţiei reale pe baza unor date 

 comparativă de detaliu cu privire la 
ări recente, bazate pe datele 

iale diferenţe între normele legale şi 

zute în Strategia Europa 2020 privind creşterea 
ţă de muncă ca urmare a  
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îmbătrânirii demografice, precum 
pensii întăresc importanţ
talentelor. 

Pentru reducerea decalajelor de gen este esen
diferite institu ţii şi păr ţi active în domeniul egalit
fi : guvernele statelor membre, Comisia European
organizaţiile partenerilor sociali, societatea civil
promovarea egalităţii de gen, organiza
 Din analize efectuate
de gen, cum ar fi în ceea ce prive
special la nivelul UE 

Însă, inegalităţile între femei 
decalajul dintre femei şi bă

- rata de ocupare,
- remunerarea, 
-  participarea activ
- participarea activ
În cea mai mare parte a 

subreprezentate în procesele decizionale
cele mai înalte foruri şi institu
jumătate din forţa de munc
din UE. 

Deşi au fost înregistrate unele progrese în ceea ce prive
dezechilibrului bărbaţi-femei, 
recuperat întrucât, în medie, unu la patru membri ai parlamentelor na
guvernelor naţionale sunt femei.

În ceea ce priveşte 
este mai redusă decât cea a b
reprezentând 1 la 10 membri ai consiliilor de administra
ale UE. 

 
Sistemul educativ în România
Conform rapoartelor MECTS num

continuu în ultimii ani, ajungân
scăderi înregistrându-se în toate categoriile de înv

trânirii demografice, precum şi necesitatea sustenabilităţii viitoare a 
resc importanţa politicilor egalităţii de gen în folosirea eficient

Pentru reducerea decalajelor de gen este esenţială întă
ţ ş ăr ţi active în domeniul egalităţii din tre femei 

: guvernele statelor membre, Comisia Europeană, Parlamentul European, 
iile partenerilor sociali, societatea civilă, organismele îns

ăţii de gen, organizaţiile internaţionale şi agenţ
Din analize efectuate, se evidenţiază anumite progrese în

de gen, cum ar fi în ceea ce priveşte implicarea femeilor în activitatea economic

ăţile între femei şi bărbaţi încă există, având în vedere, cu prec
şi bărbaţi în ceea ce priveşte: 

rata de ocupare, 
remunerarea,  
participarea activă a femeii la luarea deciziei  
participarea activă a femeii în structurile de reprezentare public

În cea mai mare parte a ţărilor membre UE, femeile continu
în procesele decizionale şi în poziţii sociale importante

cele mai înalte foruri şi instituţii, în ciuda faptului că acestea 
ţa de muncă şi peste jumătate din absolvenţ

i au fost înregistrate unele progrese în ceea ce prive
femei, în domeniul deciziilor politice

medie, unu la patru membri ai parlamentelor na
ionale sunt femei. 

şte luarea deciziilor în domeniul economic
 decât cea a bărbaţilor, la toate nivelurile manageriale 

reprezentând 1 la 10 membri ai consiliilor de administraţie, ale celor mai mari companii 

Sistemul educativ în România 
Conform rapoartelor MECTS numărul persoanelor angajate în înv

continuu în ultimii ani, ajungând de exemplu, în anul 2011 la ca.268000 personal didactic, 
se în toate categoriile de învăţământ, în special în cel primar, în cel 

ăţii viitoare a sistemului de 
ii de gen în folosirea eficientă a tuturor 

întărirea cooperării între 
tre femei şi bărbaţi, cum ar 
ă, Parlamentul European, 

, organismele însărcinate cu 
şi agenţiile UE. 

în multe zone ale egalităţii 
implicarea femeilor în activitatea economică, în 

având în vedere, cu precădere, 

în structurile de reprezentare publică. 
rilor membre UE, femeile continuă să fie 

ii sociale importante, îndeosebi la 
ă acestea reprezintă aproape 

tate din absolvenţii cu studii superioare 

i au fost înregistrate unele progrese în ceea ce priveşte reducerea  
în domeniul deciziilor politice, există încă mult de 

medie, unu la patru membri ai parlamentelor naţionale şi miniştri ai 

luarea deciziilor în domeniul economic, proporţia femeilor 
ilor, la toate nivelurile manageriale şi de decizie, acesta 

ţie, ale celor mai mari companii 

rul persoanelor angajate în învăţământ a scăzut 
d de exemplu, în anul 2011 la ca.268000 personal didactic, 

mânt, în special în cel primar, în cel 
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gimnazial şi în cel profesional. In general, sc
categoriile de angajaţi, cu accent la personalul administrativ 

Reducerea posturilor în inv
- La nivel general popula
- Populaţia în vârst

proporţie de ca 80%
rată de participare mai mare fa
educaţie. 

- În ultimii ani, de
10 ani, a scă
participare a adul

- Se menţin diferen
de frecventare a înv

 Este necesară continu
la educaţie având în vedere c
luat bacalaureatul, urmează
înregistrează o scădere, fiind mai accentuat
  

Inegalităţi educaţionale în Romaânia
 Principalele cauze pentru care egalitatea de 
educaţionale din România sunt:

• Sărăcia 
• Mirajul plecă
• Tratament inegal al minorit
• Diferenţele între copii
• Nevoi educaţ

 Şanse egale ar putea fi oferite tuturor elevilor 
- Motivarea elevilor pentru 

relevanţa materialelor de studiu,organizarea lerc
diversitate, relaţ

- Toleranţă şi acceptarea diferen
- Dotarea corespunz
- Revizuirea şi simplificarea

 
Există încă în şcoli dificult

diferenţelor de statut social, discrimin
intoleranţei. 

i în cel profesional. In general, scăderi de personal se înregistreaz
ţi, cu accent la personalul administrativ şi didactic auxiliar.

Reducerea posturilor în invăţământ este determinată şi de urm
La nivel general populaţia şcolarăeste în scădere 

ţia în vârstă de şcolarizare este cuprinsă în sistemul 
ţie de ca 80%, cu trend de scădere. Populaaţ

ă de participare mai mare faţă de populaţia masculin

În ultimii ani, deşi s-a îmbunătăţit participarea la învăţă
10 ani, a scăzut rata de participare la învăţământul superior, ca 
participare a adulţilor la formarea continuă 

ţin diferenţe importante între mediul urban ş
de frecventare a învăţământului primar şi gimnazial

ă continuare şi diversificarea măsurilor de promova
ie având în vedere că deşi mai multe fete- 86%, faţă de numai 74% b

luat bacalaureatul, urmează o facultate, rata de absolvire a înv
ădere, fiind mai accentuată în cazul fetelor. 

ăţ ţionale în Romaânia 
Principalele cauze pentru care egalitatea de şanse nu este asigurat
ionale din România sunt: 

Mirajul plecării în străinătate 
Tratament inegal al minorităţilor 

ţele între copii 
Nevoi educaţionale speciale pentru unii elevi/studenţ

anse egale ar putea fi oferite tuturor elevilor prin: 
Motivarea elevilor pentru şcoală prin creşterea entuziasmului profesorilor,

ţa materialelor de studiu,organizarea lercţ
diversitate, relaţiile profesor – elev 

ţă şi acceptarea diferenţelor individuale( etnie, religie,ras
Dotarea corespunzătoare a şcolilor 
Revizuirea şi simplificarea curriculum-ului. 

ă şcoli dificultăţi în promovarea egalităţ
elor de statut social, discriminărilor de etnie, gen, dezinteresului, ignoran

deri de personal se înregistrează la toate 
şi didactic auxiliar. 

ă şi de următoarele: 

ă în sistemul educaţional în 
dere. Populaaţia şcolară feminină are o 

ţia masculină, la toate nivelurile de 

it participarea la învăţământul obligatoriu de 
ăţământul superior, ca şi rata de 

e importante între mediul urban şi cel rural privind durata 
al 

surilor de promovare a accesului egal 
ţă de numai 74% băieţi, care au 

 o facultate, rata de absolvire a învăţământului superior 

anse nu este asigurată în instituţiile 

ionale speciale pentru unii elevi/studenţi 

şterea entuziasmului profesorilor, 
a materialelor de studiu,organizarea lercţiilor, implicarea elevilor, 

elor individuale( etnie, religie,rasă etc.) 

i în promovarea egalităţii de şanse, datorate 
rilor de etnie, gen, dezinteresului, ignoranţei, 



 

A5.2f 

 
Sunt necesare strategii didactice care s

• Utilizarea unor criterii comune de evaluare
• Oferirea de aten
• Crearea unor aş

activităţii de înv
• Folosirea unor metode didactice care s

intreresele elevilor.
 
 Problemele economice din ultima perioad
prin creşterea şomajului, salarii mici, deteriorarea veniturilor etc., ceea ce a
creşterea ratei de copii neş
 Atitudinea populaţiei urbane fa
nwecesitatea absolvirii cel pu
perspectiva obţinerii unei slujbe.
 Rezultatele şcolare ale elevilor 
afectate de frecventele reforme ale sistemului de înv

 
STRATEGIA EDUCATIONALA IN ROMANIA
In Romania aproape un sfert

prin cei aproximativ 5 milioane de copii, elevi, studenti, personal didactic, personal 
auxiliar. Toate aceste categorii de persoane sunt interesate de finalitatile invatamantului si 
de mijloacele prin care ele se realizeaza, iar starea educatiei depinde esential de 
comportamentul tuturor acestor actori directi si indirecti.

Reforma invatamantului in Romania este justificata atat prin nevoia de adaptare a 
sistemului educational la cerintele unei socie
nevoia de ameliorare substantiala a performantelor invatamantului romanesc. In primii ani 
ai tranzitiei post-socialiste, sistemul de invatamant prezenta caracteristici de natura a 
diminua substantial capacitat
de specialitate. Sinteza acestor trasaturi arata ca organizarea invatamantului romanesc era 
caracterizata prin: 

• Egalitarism, performantele individuale nu beneficiaza de cadrul necesar 
afirmarii si rasplatirii acestora; incapacitatea scolii de a
schimbare nu incurajeaza competitia si nu favorizeaza innoirea; astfel, orice 
tendinta inspre modernizare este inabusita, iar cetateanul ramane minimal ca 
exprimare sociala;

Sunt necesare strategii didactice care să ofere oportunităţi egale de înv
Utilizarea unor criterii comune de evaluare 
Oferirea de atenţie, încurajare, consideraţie catre toţ
Crearea unor aşteptări egale, indiferent de gen, în ceea ce prive

ăţii de învăţare 
unor metode didactice care săia în considerare aptitudinile, nevoile, 

intreresele elevilor. 

Problemele economice din ultima perioadă au afectat în special popula
omajului, salarii mici, deteriorarea veniturilor etc., ceea ce a

terea ratei de copii neşcolarizaţi, cu abandon şcolar şi a celor cu e
Atitudinea populaţiei urbane faţă de şcoală este mai deschis

nwecesitatea absolvirii cel puţin a învăţământului obligatoriu, condi
inerii unei slujbe. 
şcolare ale elevilor şi în general desfăşurarea activit

reforme ale sistemului de învăţământ. 

STRATEGIA EDUCATIONALA IN ROMANIA  
In Romania aproape un sfert din populatie isi are viata direct legata de invatamant, 

prin cei aproximativ 5 milioane de copii, elevi, studenti, personal didactic, personal 
auxiliar. Toate aceste categorii de persoane sunt interesate de finalitatile invatamantului si 

in care ele se realizeaza, iar starea educatiei depinde esential de 
comportamentul tuturor acestor actori directi si indirecti. 

Reforma invatamantului in Romania este justificata atat prin nevoia de adaptare a 
sistemului educational la cerintele unei societati fondate pe economia de piata, dar si prin 
nevoia de ameliorare substantiala a performantelor invatamantului romanesc. In primii ani 

socialiste, sistemul de invatamant prezenta caracteristici de natura a 
diminua substantial capacitatea sa de performanta, trasaturi semnalate de numeroase studii 
de specialitate. Sinteza acestor trasaturi arata ca organizarea invatamantului romanesc era 

Egalitarism, performantele individuale nu beneficiaza de cadrul necesar 
si rasplatirii acestora; incapacitatea scolii de a

schimbare nu incurajeaza competitia si nu favorizeaza innoirea; astfel, orice 
tendinta inspre modernizare este inabusita, iar cetateanul ramane minimal ca 
exprimare sociala; 

ăţi egale de învăţare prin: 

ie catre toţi elevii 
ri egale, indiferent de gen, în ceea ce priveşte succesul 

ia în considerare aptitudinile, nevoile, 

 au afectat în special populaţia urbană, 
omajului, salarii mici, deteriorarea veniturilor etc., ceea ce a contribuit la 

şi a celor cu eşec. 
 este mai deschisă, fiind de acord cu 

mântului obligatoriu, condiţie obligatorie în 

ăşurarea activităţilor educative sunt 

din populatie isi are viata direct legata de invatamant, 
prin cei aproximativ 5 milioane de copii, elevi, studenti, personal didactic, personal 
auxiliar. Toate aceste categorii de persoane sunt interesate de finalitatile invatamantului si 

in care ele se realizeaza, iar starea educatiei depinde esential de 

Reforma invatamantului in Romania este justificata atat prin nevoia de adaptare a 
tati fondate pe economia de piata, dar si prin 

nevoia de ameliorare substantiala a performantelor invatamantului romanesc. In primii ani 
socialiste, sistemul de invatamant prezenta caracteristici de natura a 

ea sa de performanta, trasaturi semnalate de numeroase studii 
de specialitate. Sinteza acestor trasaturi arata ca organizarea invatamantului romanesc era 

Egalitarism, performantele individuale nu beneficiaza de cadrul necesar 
si rasplatirii acestora; incapacitatea scolii de a-si asuma propria 

schimbare nu incurajeaza competitia si nu favorizeaza innoirea; astfel, orice 
tendinta inspre modernizare este inabusita, iar cetateanul ramane minimal ca 
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• Colectivism, i
rezultat depersonalizarea, minimalizarea initiativei si a diversitatii, 
accentuarea deficitelor de motivatie si a mentalitatilor ce blocheaza 
creativitatea, pluralismul si deschiderea; idee
colectiviste exprima faptul ca societatea este mai importanta decat persoana 
care, ca sursa de evaluare a starilor sociale, este inlocuita de planul abstract al 
autoritatii societatii;

• Invatamant reproductiv, necreativ; invatamantu
cunostinte, dar nu este pregatit suficient pentru producerea acestora, avand ca 
scop mai degraba reproducerea de catre elev sau student a cunostintelor, 
decat utilizarea si valorificarea lor, pentru stimularea creativitatii si a innoir

• Centralism birocratic, unde aproape toate deciziile nu pot fi luate decat de sus 
in jos datorita presupusei incapacitati de autoguvernare a nivelului ierarhic 
inferior; predomina fluxurile comunicationale verticale in detrimentul celor 
orizontale, iar 

• Sistemul de invatamant inca ii trateaza pe studenti si elevi ca produse, decat 
ca actori sau clienti ai institutiilor; organizarea invatamantului asigura mai 
degraba satisfacerea unor nevoi institutionale ale sistem
decat a nevoilor societatii, fapt reflectat de dezinteresul fata de cererea 
educationala a diferitelor grupuri de clienti ai scolii;

• Paradigma productiei scolare de masa, reflectata in principal de inadecvarea 
ofertei de educatie la nevo
exercitate de elevi sau alti actori ai educatiei; lipsa autonomiei scolilor si 
ruptura dintre scoala si comunitate.

Evaluarea carentelor majore ale organizarii si functionarii sistemului de invatamant 
face ca, in Romania, reforma invatamantului sa devina o prioritate strategica a reformelor 
perioadei de tranzitie la economia de piata. Primele incercari de reformare a 
invatamantului au fost in principal urmarea unor decizii politice, ele nu au pornit de la 
evaluare realista a starilor de fapt si de la necesitatea identificarii fundamentelor stiintifice 
si criteriilor de reforma. Aceasta a facut ca schimbarile promovate sa modeleze sistemul 
de invatamant nu in functie de cerintele clientilor sistemului si a
produsului educational, ci mai de graba in functie de cerintele participantilor la sistem. De 
aceea, masurile de reforma reflectau, in buna masura, compromisul dintre interesele 
participantilor la sistemul de invatamant.

Fenomenele demografice si sociale identificate prin scaderea si saracirea populatiei 
au facut ca ponderea populatiei scolare in totalul populatiei tarii sa scada
semnificativa a populatiei scolare se datoreaza unui complex de factori, intre care 
mentionam: 

Colectivism, ilustrat prin ingradirea traseelor individuale de pregatire; are ca 
rezultat depersonalizarea, minimalizarea initiativei si a diversitatii, 
accentuarea deficitelor de motivatie si a mentalitatilor ce blocheaza 
creativitatea, pluralismul si deschiderea; ideea de baza a mentalitatii 
colectiviste exprima faptul ca societatea este mai importanta decat persoana 
care, ca sursa de evaluare a starilor sociale, este inlocuita de planul abstract al 
autoritatii societatii; 
Invatamant reproductiv, necreativ; invatamantu
cunostinte, dar nu este pregatit suficient pentru producerea acestora, avand ca 
scop mai degraba reproducerea de catre elev sau student a cunostintelor, 
decat utilizarea si valorificarea lor, pentru stimularea creativitatii si a innoir
Centralism birocratic, unde aproape toate deciziile nu pot fi luate decat de sus 
in jos datorita presupusei incapacitati de autoguvernare a nivelului ierarhic 
inferior; predomina fluxurile comunicationale verticale in detrimentul celor 
orizontale, iar comunicarea cu exteriorul este ignorata;
Sistemul de invatamant inca ii trateaza pe studenti si elevi ca produse, decat 
ca actori sau clienti ai institutiilor; organizarea invatamantului asigura mai 
degraba satisfacerea unor nevoi institutionale ale sistem
decat a nevoilor societatii, fapt reflectat de dezinteresul fata de cererea 
educationala a diferitelor grupuri de clienti ai scolii;
Paradigma productiei scolare de masa, reflectata in principal de inadecvarea 
ofertei de educatie la nevoile diferitilor beneficiari si ignorarea alegerilor 
exercitate de elevi sau alti actori ai educatiei; lipsa autonomiei scolilor si 
ruptura dintre scoala si comunitate. 

Evaluarea carentelor majore ale organizarii si functionarii sistemului de invatamant 
e ca, in Romania, reforma invatamantului sa devina o prioritate strategica a reformelor 

perioadei de tranzitie la economia de piata. Primele incercari de reformare a 
invatamantului au fost in principal urmarea unor decizii politice, ele nu au pornit de la 
evaluare realista a starilor de fapt si de la necesitatea identificarii fundamentelor stiintifice 
si criteriilor de reforma. Aceasta a facut ca schimbarile promovate sa modeleze sistemul 
de invatamant nu in functie de cerintele clientilor sistemului si a
produsului educational, ci mai de graba in functie de cerintele participantilor la sistem. De 
aceea, masurile de reforma reflectau, in buna masura, compromisul dintre interesele 
participantilor la sistemul de invatamant. 

ografice si sociale identificate prin scaderea si saracirea populatiei 
au facut ca ponderea populatiei scolare in totalul populatiei tarii sa scada
semnificativa a populatiei scolare se datoreaza unui complex de factori, intre care 

lustrat prin ingradirea traseelor individuale de pregatire; are ca 
rezultat depersonalizarea, minimalizarea initiativei si a diversitatii, 
accentuarea deficitelor de motivatie si a mentalitatilor ce blocheaza 

a de baza a mentalitatii 
colectiviste exprima faptul ca societatea este mai importanta decat persoana 
care, ca sursa de evaluare a starilor sociale, este inlocuita de planul abstract al 

Invatamant reproductiv, necreativ; invatamantul romanesc transmite 
cunostinte, dar nu este pregatit suficient pentru producerea acestora, avand ca 
scop mai degraba reproducerea de catre elev sau student a cunostintelor, 
decat utilizarea si valorificarea lor, pentru stimularea creativitatii si a innoirii; 
Centralism birocratic, unde aproape toate deciziile nu pot fi luate decat de sus 
in jos datorita presupusei incapacitati de autoguvernare a nivelului ierarhic 
inferior; predomina fluxurile comunicationale verticale in detrimentul celor 

comunicarea cu exteriorul este ignorata; 
Sistemul de invatamant inca ii trateaza pe studenti si elevi ca produse, decat 
ca actori sau clienti ai institutiilor; organizarea invatamantului asigura mai 
degraba satisfacerea unor nevoi institutionale ale sistemului de invatamant 
decat a nevoilor societatii, fapt reflectat de dezinteresul fata de cererea 
educationala a diferitelor grupuri de clienti ai scolii;  
Paradigma productiei scolare de masa, reflectata in principal de inadecvarea 

ile diferitilor beneficiari si ignorarea alegerilor 
exercitate de elevi sau alti actori ai educatiei; lipsa autonomiei scolilor si 

Evaluarea carentelor majore ale organizarii si functionarii sistemului de invatamant 
e ca, in Romania, reforma invatamantului sa devina o prioritate strategica a reformelor 

perioadei de tranzitie la economia de piata. Primele incercari de reformare a 
invatamantului au fost in principal urmarea unor decizii politice, ele nu au pornit de la o 
evaluare realista a starilor de fapt si de la necesitatea identificarii fundamentelor stiintifice 
si criteriilor de reforma. Aceasta a facut ca schimbarile promovate sa modeleze sistemul 
de invatamant nu in functie de cerintele clientilor sistemului si ale societatii asupra 
produsului educational, ci mai de graba in functie de cerintele participantilor la sistem. De 
aceea, masurile de reforma reflectau, in buna masura, compromisul dintre interesele 

ografice si sociale identificate prin scaderea si saracirea populatiei 
au facut ca ponderea populatiei scolare in totalul populatiei tarii sa scada. Reducerea 
semnificativa a populatiei scolare se datoreaza unui complex de factori, intre care 
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-  modificarea duratei invatam
-  schimbarile intervenite in structura demografica 
- conditiile socio-

influenteaza participarea la educatie. 
Alaturi de variabilele 

populatiei scolare in totalul populatiei este si rezultatul politicilor educationale aplicate in 
aceasta perioada, lucru evidentiat prin evolutia extrem de inegala a dinamicii populatiei 
scolare in functie de treptele sistemului de invatamant.

Pentru toate nivelurile invatamantului preuniversitar
reduceri insemnate. Cea mai lenta dinamica s
gimnazial, in principal datorita 
obligatoriu. 

In invatamantul primar si gimnazial, scaderea efectivelor scolare a avut loc atat din 
cauza reducerii populatiei de varsta scolara pentru aceasta treapta a sistemului educational, 
dar si scaderii gradului de cuprindere in invatamantul obligatoriu. 

Aceeasi tendinta este insa foarte accentuata la nivelul invatamantului liceal, proces 
evidentiat prin scaderea continua a populatiei scolare de liceu
de elitizare a invatamantului postobligatoriu.

In paralel s-a remarca
superior, sustinuta atat de extinderea puternica a invatamantului superior public, dar si de 
aparitia si dezvoltarea spectaculoasa a invatamantului super
acestei dinamici, gradul de cuprindere in invatamant a populatiei de varsta scolara 
cuprinsa intre 19 si 23 ani a crescut

In conditiile manifestarii tendintei puternice de reducere a populatiei scolare din 
invatamantul preuniversitar si de crestere a efectivelor de studenti, sistemul de invatamant 
este singurul domeniu care si
nivelul invatamantului liceal. Unele analize au explicat fenomenul in termeni de „foarfece 
educationala”, adica, pe de o parte a avut loc reducerea populatiei scolare in invatamantul 
destinat majoritatii, concomitent cu sporirea mai lenta a cheltuielilor si numarului cadrelor 
didactice alocate acestuia iar, pe de alta parte, s
cheltuielilor si a personalului didactic destinate treptelor superioare ale sistemului 
educational. Aceasta orientare a resurselor financiare si umane utilizate in invatamant 
deschide calea unor evolutii foarte diferite ale treptelor sistemu
marcate de accentuarea disparitatilor intre educatia de baza si treptele educationale post
obligatorii, in special educatia superioara. Concentrarea efortului public in directia 
treptelor superioare ale sistemului educational ar p
si performantele reduse obtinute de invatamantul romanesc la acest nivel

 

modificarea duratei invatamantului obligatoriu,  
schimbarile intervenite in structura demografica  

-economice speciale imprimate de perioada de tranzitie care 
influenteaza participarea la educatie.  

Alaturi de variabilele specificate, se pare insa ca fenomenul de scadere a ponderii 
populatiei scolare in totalul populatiei este si rezultatul politicilor educationale aplicate in 
aceasta perioada, lucru evidentiat prin evolutia extrem de inegala a dinamicii populatiei 

eptele sistemului de invatamant. 
Pentru toate nivelurile invatamantului preuniversitar efectivele scolare au suferit 

reduceri insemnate. Cea mai lenta dinamica s-a produs la nivelul invatamantului primar si 
gimnazial, in principal datorita faptului ca reprezinta singura forma de invatamant 

In invatamantul primar si gimnazial, scaderea efectivelor scolare a avut loc atat din 
cauza reducerii populatiei de varsta scolara pentru aceasta treapta a sistemului educational, 

rii gradului de cuprindere in invatamantul obligatoriu. 
Aceeasi tendinta este insa foarte accentuata la nivelul invatamantului liceal, proces 

evidentiat prin scaderea continua a populatiei scolare de liceu exprimand o tendinta clara 
antului postobligatoriu. 
remarcat, pentru o perioda, dupa 2001,

superior, sustinuta atat de extinderea puternica a invatamantului superior public, dar si de 
aparitia si dezvoltarea spectaculoasa a invatamantului super
acestei dinamici, gradul de cuprindere in invatamant a populatiei de varsta scolara 
cuprinsa intre 19 si 23 ani a crescut.  

conditiile manifestarii tendintei puternice de reducere a populatiei scolare din 
sitar si de crestere a efectivelor de studenti, sistemul de invatamant 

este singurul domeniu care si-a marit spectaculos personalul didactic, in principal la 
nivelul invatamantului liceal. Unele analize au explicat fenomenul in termeni de „foarfece 

onala”, adica, pe de o parte a avut loc reducerea populatiei scolare in invatamantul 
destinat majoritatii, concomitent cu sporirea mai lenta a cheltuielilor si numarului cadrelor 
didactice alocate acestuia iar, pe de alta parte, s-a manifestat o crestere m
cheltuielilor si a personalului didactic destinate treptelor superioare ale sistemului 
educational. Aceasta orientare a resurselor financiare si umane utilizate in invatamant 
deschide calea unor evolutii foarte diferite ale treptelor sistemu
marcate de accentuarea disparitatilor intre educatia de baza si treptele educationale post
obligatorii, in special educatia superioara. Concentrarea efortului public in directia 
treptelor superioare ale sistemului educational ar putea explica declinul educatiei de baza 
si performantele reduse obtinute de invatamantul romanesc la acest nivel

economice speciale imprimate de perioada de tranzitie care 

specificate, se pare insa ca fenomenul de scadere a ponderii 
populatiei scolare in totalul populatiei este si rezultatul politicilor educationale aplicate in 
aceasta perioada, lucru evidentiat prin evolutia extrem de inegala a dinamicii populatiei 

efectivele scolare au suferit 
a produs la nivelul invatamantului primar si 

faptului ca reprezinta singura forma de invatamant 

In invatamantul primar si gimnazial, scaderea efectivelor scolare a avut loc atat din 
cauza reducerii populatiei de varsta scolara pentru aceasta treapta a sistemului educational, 

rii gradului de cuprindere in invatamantul obligatoriu.  
Aceeasi tendinta este insa foarte accentuata la nivelul invatamantului liceal, proces 

exprimand o tendinta clara 

t, pentru o perioda, dupa 2001, explozia invatamantului 
superior, sustinuta atat de extinderea puternica a invatamantului superior public, dar si de 
aparitia si dezvoltarea spectaculoasa a invatamantului superior privat. Corespunzator 
acestei dinamici, gradul de cuprindere in invatamant a populatiei de varsta scolara 

conditiile manifestarii tendintei puternice de reducere a populatiei scolare din 
sitar si de crestere a efectivelor de studenti, sistemul de invatamant 

a marit spectaculos personalul didactic, in principal la 
nivelul invatamantului liceal. Unele analize au explicat fenomenul in termeni de „foarfece 

onala”, adica, pe de o parte a avut loc reducerea populatiei scolare in invatamantul 
destinat majoritatii, concomitent cu sporirea mai lenta a cheltuielilor si numarului cadrelor 

a manifestat o crestere mai insemnata a 
cheltuielilor si a personalului didactic destinate treptelor superioare ale sistemului 
educational. Aceasta orientare a resurselor financiare si umane utilizate in invatamant 
deschide calea unor evolutii foarte diferite ale treptelor sistemului educational, evolutii 
marcate de accentuarea disparitatilor intre educatia de baza si treptele educationale post-
obligatorii, in special educatia superioara. Concentrarea efortului public in directia 

utea explica declinul educatiei de baza 
si performantele reduse obtinute de invatamantul romanesc la acest nivel.  
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Inca din 1994, prin ponderea de 2,5% a personalului didactic din populatia activa a 

tarii, Romania a atins standardele europene (populatia 
19,3% din totalul populatiei) 
in contextul in care a existat si exista inca in economia romaneasca o accentuata tendinta 
de reducere a populatiei ocupate salaria
a marit numarul si ponderea populatiei ocupate, fenomen a carui intensitate s
foarte inegal pe diferite trepte ale sistemului educational. 

Cresteri spectaculoase ale numarului cadrelor didactic
liceal si profesional, in conditiile in care populatia scolara, asa cum am aratat, s
De asemenea, evolutii similare s
determinata de sporirea de peste doua or
profilurilor academice. 

Aceasta tendinta a avut ca rezultat reducerea numarului de elevi la un cadru 
didactic, proces semnificativ pentru invatamantul gimnazial si, mai ales, liceal, unde 
numarul de elevi la un cadru didactic s
are conotatii foarte largi, de la volumul resurselor alocate si performantele didactice 
obtinute, pana la abandonul scolar si diferentele frapante in oportunitatile de acces la 
treptele educationale superioare.

Expansiunea cantitativa a personalului didactic a absorbit cea mai mare parte a 
cresterii resurselor alocate invatamantului prin bugetul de stat. Cu toate acestea, salariile 
personalului din invatamant raman la un nivel redus, cee
continuare presiuni sindicale si miscari de protest. De asemenea, nivelul redus al 
remuneratie personalului didactic devine principalul motiv ce justifica puternica tendinta 
de privatizare neinstitutionalizata a invatamantulu
privatizarea institutionalizata, realizata aproape exclusiv la nivelul invatamantului 
superior. 

Dupa cum sunt abordate in „Cartea Alba a Reformei Invatamantului”, principalele 
probleme ale personalului didactic din Romania

-        deficitul de statut social,
-        deficitul de profesionalizare,
-        deficitul de informare ,
-        deficitul de comunicare si participare.
Daca ameliorarea sau rezolvarea 

prin strategii adecvate de descentralizare a sistemului de invatamant, problema deficitelor 
de statut si de profesionalizare necesita masuri de politica educationala pe termen mediu si 
lung. In acelasi sens, atenuarea deficitelor personalului didact
conditionata de recunoasterea salariala.

 

Inca din 1994, prin ponderea de 2,5% a personalului didactic din populatia activa a 
tarii, Romania a atins standardele europene (populatia scolara reprezentand la acea data 
19,3% din totalul populatiei) . Analiza dinamicii personalului didactic devine interesanta 
in contextul in care a existat si exista inca in economia romaneasca o accentuata tendinta 
de reducere a populatiei ocupate salariate. Invatamantul ramane singurul domeniu care si
a marit numarul si ponderea populatiei ocupate, fenomen a carui intensitate s
foarte inegal pe diferite trepte ale sistemului educational.  

resteri spectaculoase ale numarului cadrelor didactice au avut loc in invatamantul 
liceal si profesional, in conditiile in care populatia scolara, asa cum am aratat, s
De asemenea, evolutii similare s-au produs si in invatamantul superior, unde cresterea este 
determinata de sporirea de peste doua ori a numarului de studenti si de diversificarea 

Aceasta tendinta a avut ca rezultat reducerea numarului de elevi la un cadru 
didactic, proces semnificativ pentru invatamantul gimnazial si, mai ales, liceal, unde 

n cadru didactic s-a redus la o treime. In plus, dihotomia rural
are conotatii foarte largi, de la volumul resurselor alocate si performantele didactice 
obtinute, pana la abandonul scolar si diferentele frapante in oportunitatile de acces la 

educationale superioare. 
Expansiunea cantitativa a personalului didactic a absorbit cea mai mare parte a 

cresterii resurselor alocate invatamantului prin bugetul de stat. Cu toate acestea, salariile 
personalului din invatamant raman la un nivel redus, ceea ce a generat si va genera in 
continuare presiuni sindicale si miscari de protest. De asemenea, nivelul redus al 
remuneratie personalului didactic devine principalul motiv ce justifica puternica tendinta 
de privatizare neinstitutionalizata a invatamantului (practica meditatiilor), dar si 
privatizarea institutionalizata, realizata aproape exclusiv la nivelul invatamantului 

Dupa cum sunt abordate in „Cartea Alba a Reformei Invatamantului”, principalele 
probleme ale personalului didactic din Romania se considera a fi:

deficitul de statut social, 
deficitul de profesionalizare, 
deficitul de informare , 
deficitul de comunicare si participare. 

Daca ameliorarea sau rezolvarea ultimelor doua poate fi imaginata pe termen 
prin strategii adecvate de descentralizare a sistemului de invatamant, problema deficitelor 
de statut si de profesionalizare necesita masuri de politica educationala pe termen mediu si 
lung. In acelasi sens, atenuarea deficitelor personalului didact
conditionata de recunoasterea salariala. 

Inca din 1994, prin ponderea de 2,5% a personalului didactic din populatia activa a 
scolara reprezentand la acea data 

Analiza dinamicii personalului didactic devine interesanta 
in contextul in care a existat si exista inca in economia romaneasca o accentuata tendinta 

te. Invatamantul ramane singurul domeniu care si-
a marit numarul si ponderea populatiei ocupate, fenomen a carui intensitate s-a manifestat 

e au avut loc in invatamantul 
liceal si profesional, in conditiile in care populatia scolara, asa cum am aratat, s-a redus. 

au produs si in invatamantul superior, unde cresterea este 
i a numarului de studenti si de diversificarea 

Aceasta tendinta a avut ca rezultat reducerea numarului de elevi la un cadru 
didactic, proces semnificativ pentru invatamantul gimnazial si, mai ales, liceal, unde 

In plus, dihotomia rural-urban 
are conotatii foarte largi, de la volumul resurselor alocate si performantele didactice 
obtinute, pana la abandonul scolar si diferentele frapante in oportunitatile de acces la 

Expansiunea cantitativa a personalului didactic a absorbit cea mai mare parte a 
cresterii resurselor alocate invatamantului prin bugetul de stat. Cu toate acestea, salariile 

a ce a generat si va genera in 
continuare presiuni sindicale si miscari de protest. De asemenea, nivelul redus al 
remuneratie personalului didactic devine principalul motiv ce justifica puternica tendinta 

i (practica meditatiilor), dar si 
privatizarea institutionalizata, realizata aproape exclusiv la nivelul invatamantului 

Dupa cum sunt abordate in „Cartea Alba a Reformei Invatamantului”, principalele 
se considera a fi: 

melor doua poate fi imaginata pe termen scurt, 
prin strategii adecvate de descentralizare a sistemului de invatamant, problema deficitelor 
de statut si de profesionalizare necesita masuri de politica educationala pe termen mediu si 
lung. In acelasi sens, atenuarea deficitelor personalului didactic este, in mare masura, 
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Intre prioritatile reformei invatamantului trebuie sa se regaseasca obiectivul cresterii 

veniturilor corpului profesoral, obiectiv subordonat criteriilor de competenta si 
performanta profesionala dovedita, si nu celor de natura egalitarista si birocratica. Aceasta 
presupune crearea unei piete veritabile a resurselor umane pentru invatamant si 
eficientizarea acesteia prin folosirea procedurilor de marketing educational si promotional 
Optiunea asupra masurilor si implementarea acestora vor angaja toti actorii sistemului 
educational si intreaga societate, iar rezultatele pozitive ale ameliorarii deficitelor aratate 
sunt conditionate inclusiv de schimbari la nivelul mentalitatilor si sistemului 
dezirabile in societate. 

Sistemul de invatamant se bucura de o atentie speciala in cadrul programului de 
dezvoltare pe termen lung. In aceasta directie s

- Consolidarea rolului scolii;
- Asimilarea limbajului informatic;
- Asigurarea   conditiilor   pentru   invatarea   a   doua   limbi   de   circulatie 

internationala; 
- Asimilarea temeinica a limbajelor artistice;
- Aprofundarea studiului limbii, istoriei si civilizatiei romane. 
Programul de guvernare in domeniul invatamantului s

urmatorilor factori: educatia de baza pentru toti
sistemului educational;
permanenta intr-o societate educationala.

Pentru realizarea educatiei de baza pentru toti au fost preconizate o serie de masuri:
- Programe speciale de educatie pentru persoanele cu handicap;
- Programe  compensatorii  pentru  persoane  excluse  din viata  sociala normala;
- Programe de prevenire a abandonului scolar;
- Programe generalizare a invatamantului prescolar;
- Crearea celei de-a doua sanse pentru persoane cu instruire incompleta;
- Programe de sustinere a limbilor si culturilor minoritare;
- Programe de dezvoltare a zonelor defavorizate;
- Programe de reinsertie pentru persoanele marginalizate sau excluse social.
Educatia permanenta si constituirea societatii educationale

stabilirea cadrului legislativ pentru definirea educatiei permane
extinderea ofertei de educatie permanenta, includerea educatiei si formarii ca o 
componenta necesara in toate programele de dezvoltare, coordonarea institutional in 
procesul educational, coordonarea programelor de finantare externa.

Invatamantul si reconversia fortei de munca au suferit foarte mult datorita, in primul 
rand, renuntarii practice la activitatea de cercetare stiintifica.

 

Intre prioritatile reformei invatamantului trebuie sa se regaseasca obiectivul cresterii 
veniturilor corpului profesoral, obiectiv subordonat criteriilor de competenta si 
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Sistemul de invatamant se bucura de o atentie speciala in cadrul programului de 
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Consolidarea rolului scolii; 
Asimilarea limbajului informatic; 

urarea   conditiilor   pentru   invatarea   a   doua   limbi   de   circulatie 
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Programe de prevenire a abandonului scolar; 
Programe generalizare a invatamantului prescolar; 

a doua sanse pentru persoane cu instruire incompleta;
Programe de sustinere a limbilor si culturilor minoritare;

dezvoltare a zonelor defavorizate; 
Programe de reinsertie pentru persoanele marginalizate sau excluse social.

Educatia permanenta si constituirea societatii educationale
stabilirea cadrului legislativ pentru definirea educatiei permane
extinderea ofertei de educatie permanenta, includerea educatiei si formarii ca o 
componenta necesara in toate programele de dezvoltare, coordonarea institutional in 
procesul educational, coordonarea programelor de finantare externa.

Invatamantul si reconversia fortei de munca au suferit foarte mult datorita, in primul 
rand, renuntarii practice la activitatea de cercetare stiintifica. 

Intre prioritatile reformei invatamantului trebuie sa se regaseasca obiectivul cresterii 
veniturilor corpului profesoral, obiectiv subordonat criteriilor de competenta si 

sionala dovedita, si nu celor de natura egalitarista si birocratica. Aceasta 
presupune crearea unei piete veritabile a resurselor umane pentru invatamant si 
eficientizarea acesteia prin folosirea procedurilor de marketing educational si promotional 

a asupra masurilor si implementarea acestora vor angaja toti actorii sistemului 
educational si intreaga societate, iar rezultatele pozitive ale ameliorarii deficitelor aratate 
sunt conditionate inclusiv de schimbari la nivelul mentalitatilor si sistemului de valori 

Sistemul de invatamant se bucura de o atentie speciala in cadrul programului de 
a actionat pentru: 

urarea   conditiilor   pentru   invatarea   a   doua   limbi   de   circulatie 

Aprofundarea studiului limbii, istoriei si civilizatiei romane.  
Programul de guvernare in domeniul invatamantului s-a concentrat asupra 

capacitate de autoperfectionare a 
invatamantul superior si cercetarea stiintifica; educatia 

Pentru realizarea educatiei de baza pentru toti au fost preconizate o serie de masuri: 
Programe speciale de educatie pentru persoanele cu handicap; 
Programe  compensatorii  pentru  persoane  excluse  din viata  sociala normala;  

a doua sanse pentru persoane cu instruire incompleta; 
Programe de sustinere a limbilor si culturilor minoritare; 

Programe de reinsertie pentru persoanele marginalizate sau excluse social. 
Educatia permanenta si constituirea societatii educationale s-au realizat prin 

stabilirea cadrului legislativ pentru definirea educatiei permanente, diversificarea si 
extinderea ofertei de educatie permanenta, includerea educatiei si formarii ca o 
componenta necesara in toate programele de dezvoltare, coordonarea institutional in 
procesul educational, coordonarea programelor de finantare externa. 

Invatamantul si reconversia fortei de munca au suferit foarte mult datorita, in primul 
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Din pacate, in intregul proces de reforma a invatamantului din tara noastra nu s

avut in vedere si nu s-a realizat nimic concret pe linia cercetarii stiintifice.
De aceea, este nevoie a se action
- Restructurarea sistemului national al cercetarii stiintifice;
- Adaptarea sistemului national de cercetare stiintifica si dezvolta

cerintele procesului de integrare in Uniunea Europeana;
- Dotarea si informatizarea laboratoarelor;
- Promovarea unor proiecte de colaborare si de creare a unor centre de cercetare 

stiintifica; 
- Dezvoltarea activitatii de cercetare
- Asigurarea interfetei dintre cercetare si industrie, la nivel national si regional.
Un alt element esential 

dezvoltarii ca o structura operationala de tip european. Aceasta in
cercetarii, se aplica masuri ce viz
sporirea eficientei activitatii de cercetare

Educatia, element esential in definirea nivelului de pregatire si civilizatie al unei 
natiuni, se afla pe un drum al tranzitiei, de la o formula de reforma la alta, ajungandu
parametrii esentiali ce indica o durata medie de scolarizare de circa 8,3 ani, o speranta de 
viata scolara de circa 10 ani, un grad de alfabetizare de 96
900.000 de membri ai societatii in situatia de a fi analfabeti), o scadere a ratei brute de 
cuprindere in invatamant etc., toate acestea corelate cu lipsa perspectivei unui loc de 
munca, ceea ce implica o situatie delicata pentru perioadele

Iata de ce este nevoie de o investitie masiva in capitalul uman, la toate nivelurile 
sistemului social-economic si, mai ales stimularea motivatiei pentru invatamant si 
educatie, astfel incat situatia sa nu ajunga intr

 
Strategia schimbarii invatamantului superior romanesc si integrarea in 
structurile europene
Pentru ca educatia si instruirea nu constituie un scop in sine, transformarea 

sistemului economic si social, performantele unei societati date sunt dependente de 
si calitatea educatiei. In toate tarile foste comuniste din Europa Centrala si de Est, 
sistemele educationale erau, la momentul 1989, construite si adecvate nevoilor 
caracteristice economiilor centralizate reflectand existenta monopolului absolut al
in educatie, insuficienta preocupare pentru eficienta invatamantului si pentru calitatea 
indivizilor scolarizati. 

Anul 1990 a gasit invatamantul romanesc nepregatit pentru a face fata schimbarii, 
incapabil sa stabileasca corelatii suficient de ex
si cererea de noi calificari si competente din economie. 

Din pacate, in intregul proces de reforma a invatamantului din tara noastra nu s
a realizat nimic concret pe linia cercetarii stiintifice.

este nevoie a se actiona in urmatoarele directii: 
Restructurarea sistemului national al cercetarii stiintifice;
Adaptarea sistemului national de cercetare stiintifica si dezvolta

cerintele procesului de integrare in Uniunea Europeana; 
Dotarea si informatizarea laboratoarelor; 
Promovarea unor proiecte de colaborare si de creare a unor centre de cercetare 

Dezvoltarea activitatii de cercetare-dezvoltare in plan regional;
Asigurarea interfetei dintre cercetare si industrie, la nivel national si regional.

Un alt element esential il reprezenta trecerea efectiva la sistemul cercetarii
dezvoltarii ca o structura operationala de tip european. Aceasta in

aplica masuri ce vizeaza perfectionarea managementului institutional si 
sporirea eficientei activitatii de cercetare-dezvoltare. 

Educatia, element esential in definirea nivelului de pregatire si civilizatie al unei 
ni, se afla pe un drum al tranzitiei, de la o formula de reforma la alta, ajungandu

parametrii esentiali ce indica o durata medie de scolarizare de circa 8,3 ani, o speranta de 
viata scolara de circa 10 ani, un grad de alfabetizare de 96-97% (ceea ce
900.000 de membri ai societatii in situatia de a fi analfabeti), o scadere a ratei brute de 
cuprindere in invatamant etc., toate acestea corelate cu lipsa perspectivei unui loc de 
munca, ceea ce implica o situatie delicata pentru perioadele urmatoare.

Iata de ce este nevoie de o investitie masiva in capitalul uman, la toate nivelurile 
economic si, mai ales stimularea motivatiei pentru invatamant si 

educatie, astfel incat situatia sa nu ajunga intr-un punct fara intoarcere.

Strategia schimbarii invatamantului superior romanesc si integrarea in 
structurile europene 
Pentru ca educatia si instruirea nu constituie un scop in sine, transformarea 

sistemului economic si social, performantele unei societati date sunt dependente de 
si calitatea educatiei. In toate tarile foste comuniste din Europa Centrala si de Est, 
sistemele educationale erau, la momentul 1989, construite si adecvate nevoilor 
caracteristice economiilor centralizate reflectand existenta monopolului absolut al
in educatie, insuficienta preocupare pentru eficienta invatamantului si pentru calitatea 

Anul 1990 a gasit invatamantul romanesc nepregatit pentru a face fata schimbarii, 
incapabil sa stabileasca corelatii suficient de exacte si flexibile intre palierele educationale 
si cererea de noi calificari si competente din economie.  

Din pacate, in intregul proces de reforma a invatamantului din tara noastra nu s-a 
a realizat nimic concret pe linia cercetarii stiintifice. 

 
Restructurarea sistemului national al cercetarii stiintifice; 
Adaptarea sistemului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica la 

Promovarea unor proiecte de colaborare si de creare a unor centre de cercetare 

ltare in plan regional; 
Asigurarea interfetei dintre cercetare si industrie, la nivel national si regional. 

reprezenta trecerea efectiva la sistemul cercetarii-
dezvoltarii ca o structura operationala de tip european. Aceasta inseamna ca, in planul 

perfectionarea managementului institutional si 

Educatia, element esential in definirea nivelului de pregatire si civilizatie al unei 
ni, se afla pe un drum al tranzitiei, de la o formula de reforma la alta, ajungandu-se la 

parametrii esentiali ce indica o durata medie de scolarizare de circa 8,3 ani, o speranta de 
97% (ceea ce inseamna circa 

900.000 de membri ai societatii in situatia de a fi analfabeti), o scadere a ratei brute de 
cuprindere in invatamant etc., toate acestea corelate cu lipsa perspectivei unui loc de 

urmatoare. 
Iata de ce este nevoie de o investitie masiva in capitalul uman, la toate nivelurile 

economic si, mai ales stimularea motivatiei pentru invatamant si 
un punct fara intoarcere. 

Strategia schimbarii invatamantului superior romanesc si integrarea in 

Pentru ca educatia si instruirea nu constituie un scop in sine, transformarea 
sistemului economic si social, performantele unei societati date sunt dependente de natura 
si calitatea educatiei. In toate tarile foste comuniste din Europa Centrala si de Est, 
sistemele educationale erau, la momentul 1989, construite si adecvate nevoilor 
caracteristice economiilor centralizate reflectand existenta monopolului absolut al statului 
in educatie, insuficienta preocupare pentru eficienta invatamantului si pentru calitatea 

Anul 1990 a gasit invatamantul romanesc nepregatit pentru a face fata schimbarii, 
acte si flexibile intre palierele educationale 
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Trecerea la o economie de tip concurential a impus restructurarea profunda a 

economiei si a societatii romanesti, ceea ce are implicatii directe pe pi
piata care cunoaste dezechilibre si ajustari succesive de mari proportii, generate de 
mutatiile structural din economia romaneasca. 

Manifestarea acestor fenomene a impus regandirea sistemului educational din 
perspectiva adaptarii comp
societate, inclusiv reconsiderarea rolului educatiei in ce priveste impactul economic al 
acesteia. „Realizarea unui sistem de invatamant modern, flexibil si eficient este un 
obiectiv major al oricarei societati deoarece nivelul de pregatire profesionala al factorului 
uman este decisiv in obtinerea unei productivitati si competitivitati superioare”. 

Justa apreciere a cerintelor majore ale organizarii si functionarii sistemului de 
invatamant a facut ca reforma invatamantului romanesc sa devina o prioritate strategica a 
reformelor de tranzitie la economia de piata. 

De ce o reforma sistemica? Pentru ca are caracter global, este profunda si 
antreneaza o schimbare de paradigma in politica educati
curricul si de cadru legislativ. O astfel de reforma vizeaza logica interna a invatamantului 
si relatiile sale cu sistemul social global (fiind rezultatul unor schimbari politice de 
anvergura), sporind sensibil sansele de a pr
europeana. 

De ce o reforma reala? Pentru a inlocui invatamantul reproductiv cu un invatamant 
preponderent formativ, centrat pe competente specifice generatoare de autonomie 
educativa si actionala; pentru a face posib
unul individualizat, garant al sanselor egale pentru fiecare; pentru a inlocui invatamantul 
centralist cu unul descentralizat, in care autonomia sa fie realitate; pentru a inlocui idealul 
enciclopedismului cu asumarea regulilor generative de performante; pentru a se putea 
trece de la politica dezvoltarii extensive la politica performantelor stiintifice cu impact 
asupra societatii si cunoasterii.

Aceste tinte (scopuri) ale unei reforme atotcuprinzatoare si efec
invatamantului nu se pot realiza in doar cativa ani, dar trebuie ca reforma sa fie continuata 
cu insistenta si sustinuta inclusiv politic pentru ca starea prelungita de latenta a sistemului 
sa nu evolueze spre o forma de inertie cronicizata. 

In acelasi context, se apreciaza ca reusita sau esecul reformei sistemului de 
invatamant depinde si de schimbarea mentalitatilor. In absenta unor reconsiderari a 
credintelor, convingerilor si atitudinilor impartasite de membrii institutiilor scolare, 
schimbarile profunde si plenare promovate la nivel administrativ sau curricular risca sa nu 
antreneze reconsiderarea rolurilor invatamantului in societatea nou creata, existand chiar 
pericolul de a se reveni la vechile structuri. 
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economiei si a societatii romanesti, ceea ce are implicatii directe pe pi
piata care cunoaste dezechilibre si ajustari succesive de mari proportii, generate de 
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lasi context, se apreciaza ca reusita sau esecul reformei sistemului de 
invatamant depinde si de schimbarea mentalitatilor. In absenta unor reconsiderari a 
credintelor, convingerilor si atitudinilor impartasite de membrii institutiilor scolare, 

profunde si plenare promovate la nivel administrativ sau curricular risca sa nu 
antreneze reconsiderarea rolurilor invatamantului in societatea nou creata, existand chiar 
pericolul de a se reveni la vechile structuri.  

Trecerea la o economie de tip concurential a impus restructurarea profunda a 
economiei si a societatii romanesti, ceea ce are implicatii directe pe piata fortei de munca, 
piata care cunoaste dezechilibre si ajustari succesive de mari proportii, generate de 

Manifestarea acestor fenomene a impus regandirea sistemului educational din 
etentelor si specializarilor la reperele noului tip de economie si 

societate, inclusiv reconsiderarea rolului educatiei in ce priveste impactul economic al 
acesteia. „Realizarea unui sistem de invatamant modern, flexibil si eficient este un 

al oricarei societati deoarece nivelul de pregatire profesionala al factorului 
uman este decisiv in obtinerea unei productivitati si competitivitati superioare”.  

Justa apreciere a cerintelor majore ale organizarii si functionarii sistemului de 
a facut ca reforma invatamantului romanesc sa devina o prioritate strategica a 

De ce o reforma sistemica? Pentru ca are caracter global, este profunda si 
onala, nu doar o schimbare de 

curricul si de cadru legislativ. O astfel de reforma vizeaza logica interna a invatamantului 
si relatiile sale cu sistemul social global (fiind rezultatul unor schimbari politice de 

omova o educatie pro-democratica si pro-

De ce o reforma reala? Pentru a inlocui invatamantul reproductiv cu un invatamant 
preponderent formativ, centrat pe competente specifice generatoare de autonomie 

ila trecerea de la un invatamant colectivist la 
unul individualizat, garant al sanselor egale pentru fiecare; pentru a inlocui invatamantul 
centralist cu unul descentralizat, in care autonomia sa fie realitate; pentru a inlocui idealul 

asumarea regulilor generative de performante; pentru a se putea 
trece de la politica dezvoltarii extensive la politica performantelor stiintifice cu impact 

Aceste tinte (scopuri) ale unei reforme atotcuprinzatoare si efective a 
invatamantului nu se pot realiza in doar cativa ani, dar trebuie ca reforma sa fie continuata 
cu insistenta si sustinuta inclusiv politic pentru ca starea prelungita de latenta a sistemului 

lasi context, se apreciaza ca reusita sau esecul reformei sistemului de 
invatamant depinde si de schimbarea mentalitatilor. In absenta unor reconsiderari a 
credintelor, convingerilor si atitudinilor impartasite de membrii institutiilor scolare, 

profunde si plenare promovate la nivel administrativ sau curricular risca sa nu 
antreneze reconsiderarea rolurilor invatamantului in societatea nou creata, existand chiar 
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Desigur, schimbarea mentalitatilor

notabile, pe termen lung, asupra performantelor institutiei scolare. Actuala reforma a 
invatamantului pregateste intrarea in secolul XXI, secolul cunoasterii si al invatarii. De 
aceea, evolutia cantitativ
indeplineste misiunea sociala sunt hotaratoare pentru viitorul societatii in care 
functioneaza. Sunt semnale ca secolul XXI va fi dominat de cercetare, inovatie, 
creativitate. Romania se pre
spre acest nou tip de societate a invatarii. Invatamantul poate contribui la pregatirea noii 
societati in masura in care intre obiectivele majore ale reformei se situeaza si urmatoarele 
patru repere fundamentale :

1. armonizarea continutului invatamantului cu principiile functionarii societatii 
postcomuniste: economie de piata, stat de drept, pluralism politic, libertati individuale 
imprescriptibile; 

2. transformarea scolilor in medii de revi
innoire tehnologica - cu efecte la nivel macrosocial;

3. rezolvarea in timp util a problemelor rezultate din modernizarea tardiva a 
Romaniei, folosind parghiile specifice invatamantului, prin asigurarea calificar
solicitate de piata muncii, prin cercetarea stiintifica, prin politica educationala;

4. compatibilizarea organizarii, functionarii si evaluarii scolare si academice cu 
reperele practicate si armonizate deja in spatiul euro

Aceste repere sunt, cel putin in principiu, tangibile si rezonabile in masura in care 
reforma invatamantului este promovata prin innoiri legislative si sustinuta financiar, astfel 
incat schimbarea de paradigma efectiv sa se produca; o alta conditie ar fi ca reforma 
invatamantului sa se coreleze cu celelalte reforme sectoriale, astfel incat sa preceada si sa 
integreze optiunile strategice ale celorlalte sectoare, afirmandu
sistem pornita din ratiuni profesionale si care se racordeaza la nevoia de gl
cunoasterii si a performantelor economice. Se degaja si o concluzie: „…fara o reforma a 
invatamantului, Romania va ramane in mod fatal o tara saraca, prada demagogiei de 
ocazie si loc din care se scurg spre exterior tineri specialisti, lipsiti 
propria tara”. 

Educatia si, implicit, invatamantul au intrat pe agenda politicilor in Europa Centrala 
din doua ratiuni distincte. 

Prima consta in nevoia de adaptare a educatiei in raport cu societati care abia au 
parasit totalitarismul si s-au reorientat in directia societatilor deschise ale Occidentului.

A doua ratiune consta in dorinta resimtita de tarile Europei Centrale si de Est de a
adecva performantele intelectuale si tehnologice in raport cu lumea accidentala. Este clar 
pentru oricine ca munca, studiile, petrecerea timpului liber in Europa de astazi sunt 
pregnant caracterizate de mobilitate, de schimburi interculturale si de comunicare. 

Desigur, schimbarea mentalitatilor este un proces dificil si de durata, dar cu efecte 
notabile, pe termen lung, asupra performantelor institutiei scolare. Actuala reforma a 
invatamantului pregateste intrarea in secolul XXI, secolul cunoasterii si al invatarii. De 
aceea, evolutia cantitativa si calitativa a invatamantului, eficacitatea cu care scoala isi 
indeplineste misiunea sociala sunt hotaratoare pentru viitorul societatii in care 
functioneaza. Sunt semnale ca secolul XXI va fi dominat de cercetare, inovatie, 
creativitate. Romania se pregateste, cu resursele limitate de care dispune, pentru a tranzita 
spre acest nou tip de societate a invatarii. Invatamantul poate contribui la pregatirea noii 
societati in masura in care intre obiectivele majore ale reformei se situeaza si urmatoarele 

u repere fundamentale : 
1. armonizarea continutului invatamantului cu principiile functionarii societatii 

postcomuniste: economie de piata, stat de drept, pluralism politic, libertati individuale 

2. transformarea scolilor in medii de revigorare morala, de renastere cognitiva si de 
cu efecte la nivel macrosocial; 

3. rezolvarea in timp util a problemelor rezultate din modernizarea tardiva a 
Romaniei, folosind parghiile specifice invatamantului, prin asigurarea calificar
solicitate de piata muncii, prin cercetarea stiintifica, prin politica educationala;

4. compatibilizarea organizarii, functionarii si evaluarii scolare si academice cu 
reperele practicate si armonizate deja in spatiul euro-atlantic. 

, cel putin in principiu, tangibile si rezonabile in masura in care 
reforma invatamantului este promovata prin innoiri legislative si sustinuta financiar, astfel 
incat schimbarea de paradigma efectiv sa se produca; o alta conditie ar fi ca reforma 

ntului sa se coreleze cu celelalte reforme sectoriale, astfel incat sa preceada si sa 
integreze optiunile strategice ale celorlalte sectoare, afirmandu-
sistem pornita din ratiuni profesionale si care se racordeaza la nevoia de gl
cunoasterii si a performantelor economice. Se degaja si o concluzie: „…fara o reforma a 
invatamantului, Romania va ramane in mod fatal o tara saraca, prada demagogiei de 
ocazie si loc din care se scurg spre exterior tineri specialisti, lipsiti 

Educatia si, implicit, invatamantul au intrat pe agenda politicilor in Europa Centrala 
 

Prima consta in nevoia de adaptare a educatiei in raport cu societati care abia au 
au reorientat in directia societatilor deschise ale Occidentului.

A doua ratiune consta in dorinta resimtita de tarile Europei Centrale si de Est de a
adecva performantele intelectuale si tehnologice in raport cu lumea accidentala. Este clar 

ricine ca munca, studiile, petrecerea timpului liber in Europa de astazi sunt 
pregnant caracterizate de mobilitate, de schimburi interculturale si de comunicare. 

este un proces dificil si de durata, dar cu efecte 
notabile, pe termen lung, asupra performantelor institutiei scolare. Actuala reforma a 
invatamantului pregateste intrarea in secolul XXI, secolul cunoasterii si al invatarii. De 

a si calitativa a invatamantului, eficacitatea cu care scoala isi 
indeplineste misiunea sociala sunt hotaratoare pentru viitorul societatii in care 
functioneaza. Sunt semnale ca secolul XXI va fi dominat de cercetare, inovatie, 

gateste, cu resursele limitate de care dispune, pentru a tranzita 
spre acest nou tip de societate a invatarii. Invatamantul poate contribui la pregatirea noii 
societati in masura in care intre obiectivele majore ale reformei se situeaza si urmatoarele 

1. armonizarea continutului invatamantului cu principiile functionarii societatii 
postcomuniste: economie de piata, stat de drept, pluralism politic, libertati individuale 

gorare morala, de renastere cognitiva si de 

3. rezolvarea in timp util a problemelor rezultate din modernizarea tardiva a 
Romaniei, folosind parghiile specifice invatamantului, prin asigurarea calificarilor 
solicitate de piata muncii, prin cercetarea stiintifica, prin politica educationala; 

4. compatibilizarea organizarii, functionarii si evaluarii scolare si academice cu 

, cel putin in principiu, tangibile si rezonabile in masura in care 
reforma invatamantului este promovata prin innoiri legislative si sustinuta financiar, astfel 
incat schimbarea de paradigma efectiv sa se produca; o alta conditie ar fi ca reforma 

ntului sa se coreleze cu celelalte reforme sectoriale, astfel incat sa preceada si sa 
-se ca o schimbare reala de 

sistem pornita din ratiuni profesionale si care se racordeaza la nevoia de globalizare a 
cunoasterii si a performantelor economice. Se degaja si o concluzie: „…fara o reforma a 
invatamantului, Romania va ramane in mod fatal o tara saraca, prada demagogiei de 
ocazie si loc din care se scurg spre exterior tineri specialisti, lipsiti de perspectiva in 

Educatia si, implicit, invatamantul au intrat pe agenda politicilor in Europa Centrala 

Prima consta in nevoia de adaptare a educatiei in raport cu societati care abia au 
au reorientat in directia societatilor deschise ale Occidentului. 

A doua ratiune consta in dorinta resimtita de tarile Europei Centrale si de Est de a-si 
adecva performantele intelectuale si tehnologice in raport cu lumea accidentala. Este clar 

ricine ca munca, studiile, petrecerea timpului liber in Europa de astazi sunt 
pregnant caracterizate de mobilitate, de schimburi interculturale si de comunicare.  
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Contactele, cooperarea si parteneriatul european fac parte integranta din viata 

cotidiana a guvernelor, a mediilor de afaceri, a asociatiilor profesionale si a oamenilor 
obisnuiti. 

In acest context, educatia se confrunta cu solicitarea de a se reorganiza astfel incat 
solutiile noi sa fie posibil de aplicat pe scara largita. Procesele educative su
tendinta tot mai puternica de unitate a tarilor si popoarelor europene si fondarea pe baze 
noi a relatiilor dintre ele, precum si adoptarea unei optici europene si luarea deciziilor la 
nivel european. Aceasta „optica europeana” vizeaza formarea un
si capabili sa se implice in viata sociala si politica a comunitatii.

Invatamantul romanesc prezinta premisele unui invatamant de tip european prin 
„sistemul de valori pe care le promoveaza, prin tipul de institutii educative ca
straduieste sa le consolideze, prin predilectia pentru cultura si educatie interculturala si 
prin calitatea elitelor pe care le formeaza”.

Integrarea europeana a devenit o prioritate a politicii educationale promovate la 
nivel national prin noile 
diplome acordate, noile manuale scolare care au fost concepute in acord cu exigentele 
aderarii la Uniunea Europeana, ca si printr
studiilor in spiritul Declaratiei de la Bologna (1990); introducerea de elemente de studii 
europene in curriculum preuniversitar (in 2000); reglementarea practicii extensiunii 
universale prin franchising (1998); participarea specialistilor romani la programele Bancii 
Mondiale, Phare, Tempus, Leonardo, Socrates; aderarea la proiecte regionale; programe 
interguvernamentale de schimburi culturale si stiintifice, la care participa elevi, studenti, 
profesori si cercetatori; prezenta invatamantului universitar romanesc in circu
invatamantului international, confirmata prin numarul mare de studenti straini, care 
studiaza in Romania. 

La  nivelul   invatamantului   preuniversitar,   principalele   actiuni   destinate 
integrarii europene sunt: 

1. restructurarea invatamantului pr
profesionala sa se realizeze la nivelul standardelor de pregatire din tarile Uniunii Europene 
si in concordanta cu structura ocupationala specifica evolutiei dinamice a pietei muncii in 
Romania. Pentru a cultiva eg
de catre absolventii invatamantului preuniversitar, in noul curriculum national au fost 
introduse noi discipline de studiu: educatie anteprenoriala, tehnologia informatiei, cultura 
civica, informare si consiliere vocationala etc.. Totodata, noul curriculum permite abordari 
in functie de interesul si afinitatile elevilor si de cerintele mediului local de afaceri.

2. elaborarea standardelor ocupationale si a sistemului de criterii privind elab
si certificarea - proiect finantat de Banca mondiala si Phare 
derulat cu sprijinul Consiliului Pentru Standarde Ocupationale ( COSA), au fost atrasi si 

Contactele, cooperarea si parteneriatul european fac parte integranta din viata 
guvernelor, a mediilor de afaceri, a asociatiilor profesionale si a oamenilor 

In acest context, educatia se confrunta cu solicitarea de a se reorganiza astfel incat 
solutiile noi sa fie posibil de aplicat pe scara largita. Procesele educative su
tendinta tot mai puternica de unitate a tarilor si popoarelor europene si fondarea pe baze 
noi a relatiilor dintre ele, precum si adoptarea unei optici europene si luarea deciziilor la 
nivel european. Aceasta „optica europeana” vizeaza formarea un
si capabili sa se implice in viata sociala si politica a comunitatii.

Invatamantul romanesc prezinta premisele unui invatamant de tip european prin 
„sistemul de valori pe care le promoveaza, prin tipul de institutii educative ca
straduieste sa le consolideze, prin predilectia pentru cultura si educatie interculturala si 

a elitelor pe care le formeaza”.  
Integrarea europeana a devenit o prioritate a politicii educationale promovate la 

nivel national prin noile curricule, standardele de calificare profesionala si tipurile de 
diplome acordate, noile manuale scolare care au fost concepute in acord cu exigentele 
aderarii la Uniunea Europeana, ca si printr-o serie de demersuri cum ar fi: reorganizarea 

iritul Declaratiei de la Bologna (1990); introducerea de elemente de studii 
europene in curriculum preuniversitar (in 2000); reglementarea practicii extensiunii 
universale prin franchising (1998); participarea specialistilor romani la programele Bancii 

diale, Phare, Tempus, Leonardo, Socrates; aderarea la proiecte regionale; programe 
interguvernamentale de schimburi culturale si stiintifice, la care participa elevi, studenti, 
profesori si cercetatori; prezenta invatamantului universitar romanesc in circu
invatamantului international, confirmata prin numarul mare de studenti straini, care 

La  nivelul   invatamantului   preuniversitar,   principalele   actiuni   destinate 

1. restructurarea invatamantului profesional si tehnic astfel incat formarea 
profesionala sa se realizeze la nivelul standardelor de pregatire din tarile Uniunii Europene 
si in concordanta cu structura ocupationala specifica evolutiei dinamice a pietei muncii in 
Romania. Pentru a cultiva egalitatea sanselor si a asigura posibilitatea continuarii studiilor 
de catre absolventii invatamantului preuniversitar, in noul curriculum national au fost 
introduse noi discipline de studiu: educatie anteprenoriala, tehnologia informatiei, cultura 

informare si consiliere vocationala etc.. Totodata, noul curriculum permite abordari 
in functie de interesul si afinitatile elevilor si de cerintele mediului local de afaceri.

2. elaborarea standardelor ocupationale si a sistemului de criterii privind elab
proiect finantat de Banca mondiala si Phare -

derulat cu sprijinul Consiliului Pentru Standarde Ocupationale ( COSA), au fost atrasi si 

Contactele, cooperarea si parteneriatul european fac parte integranta din viata 
guvernelor, a mediilor de afaceri, a asociatiilor profesionale si a oamenilor 

In acest context, educatia se confrunta cu solicitarea de a se reorganiza astfel incat 
solutiile noi sa fie posibil de aplicat pe scara largita. Procesele educative subliniaza 
tendinta tot mai puternica de unitate a tarilor si popoarelor europene si fondarea pe baze 
noi a relatiilor dintre ele, precum si adoptarea unei optici europene si luarea deciziilor la 
nivel european. Aceasta „optica europeana” vizeaza formarea unor cetateni liberi, dornici 
si capabili sa se implice in viata sociala si politica a comunitatii. 

Invatamantul romanesc prezinta premisele unui invatamant de tip european prin 
„sistemul de valori pe care le promoveaza, prin tipul de institutii educative care se 
straduieste sa le consolideze, prin predilectia pentru cultura si educatie interculturala si 

Integrarea europeana a devenit o prioritate a politicii educationale promovate la 
curricule, standardele de calificare profesionala si tipurile de 

diplome acordate, noile manuale scolare care au fost concepute in acord cu exigentele 
o serie de demersuri cum ar fi: reorganizarea 

iritul Declaratiei de la Bologna (1990); introducerea de elemente de studii 
europene in curriculum preuniversitar (in 2000); reglementarea practicii extensiunii 
universale prin franchising (1998); participarea specialistilor romani la programele Bancii 

diale, Phare, Tempus, Leonardo, Socrates; aderarea la proiecte regionale; programe 
interguvernamentale de schimburi culturale si stiintifice, la care participa elevi, studenti, 
profesori si cercetatori; prezenta invatamantului universitar romanesc in circuitul 
invatamantului international, confirmata prin numarul mare de studenti straini, care 

La  nivelul   invatamantului   preuniversitar,   principalele   actiuni   destinate 

ofesional si tehnic astfel incat formarea 
profesionala sa se realizeze la nivelul standardelor de pregatire din tarile Uniunii Europene 
si in concordanta cu structura ocupationala specifica evolutiei dinamice a pietei muncii in 

alitatea sanselor si a asigura posibilitatea continuarii studiilor 
de catre absolventii invatamantului preuniversitar, in noul curriculum national au fost 
introduse noi discipline de studiu: educatie anteprenoriala, tehnologia informatiei, cultura 

informare si consiliere vocationala etc.. Totodata, noul curriculum permite abordari 
in functie de interesul si afinitatile elevilor si de cerintele mediului local de afaceri. 

2. elaborarea standardelor ocupationale si a sistemului de criterii privind elaborarea 
- VET. La acest program, 

derulat cu sprijinul Consiliului Pentru Standarde Ocupationale ( COSA), au fost atrasi si 
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reprezentantii operatorilor economici (manageri si sindicate ale salaria
reorganiza intreaga paleta de meserii si specializari pe familii ocupationale si, respectiv, 
competente - cheie; 

3. informarea si consilierea privind cariera (subcomponenta a programului de 
consiliere a adultilor) - 
informatii cu privire la piata fortei de munca si producerii de suporturi materiale pentru 
aceasta activitate: profile profesionale, sisteme interactive computerize de consiliere 
pentru cariera, chestionare de interese 
Acest program a fost conceput si derulat in ideea acomodarii romanilor cu specificul pietei 
unice europenee a muncii, fiind o modalitate specifica de a face educatie economica.

4. intarirea capacitatii man
- program care beneficieaza de sprijinul si asistenta tehnica a unei echipe de 

specialisti din Marea Britanie (de la Center For British Teachers si de la Know How 
Found), vizeaza pregatirea managerilor scolari, const
eficient, adoptarea unui sistem unitar si coerent de evaluare al calitatii procesului 
educational. 

5. modernizarea evaluarii si examinarii scolare 
de performanta (calificative), reorga
traditionalelor trimestre, modernizarea examinarii prin schimbarea fireasca a accentului de 
la examenul de acces intr
unui sistem national de eva

La nivelul invatamantului superior, inca din 1990 relansarea schimburilor 
internationale si integrarea in structurile educationale de nivel european au constituit  o  
preocupare  majora.  Reforma invata
interuniversitare au fost sprijinite de programele Uniunii Europene: TEMPUS, 
SOCRATES, LEONARDO, CEPES, finantarea fiind asigurata de Banca Mondiala si 
Phare. Cateva exemple sunt relevante din acest punct de vede

1. Programul Phare Tempus, a debutat in anul 1991. Obiectivele programului au 
vizat: 

- redefinirea curriculumului academic si actualizarea continutului disciplinelor 
universitare; 

- proiectarea de cursuri de scurta durata, cu impact direct in plan econ
piata fortei de munca in domenii precum sistemul bancar si financiar, management, 
turism, asistenta medicala si sociala, mass

- dezvoltarea dimensiunii interdisciplinare a educatiei;
- dezvoltarea si diversificarea ofertei education
- sporirea competentelor didactice;

reprezentantii operatorilor economici (manageri si sindicate ale salaria
reorganiza intreaga paleta de meserii si specializari pe familii ocupationale si, respectiv, 

3. informarea si consilierea privind cariera (subcomponenta a programului de 
 proiect finantat de Banca Mondiala si destinat furnizarii de 

informatii cu privire la piata fortei de munca si producerii de suporturi materiale pentru 
aceasta activitate: profile profesionale, sisteme interactive computerize de consiliere 
pentru cariera, chestionare de interese profesionale si teste de aptitudini, postere etc.. 
Acest program a fost conceput si derulat in ideea acomodarii romanilor cu specificul pietei 
unice europenee a muncii, fiind o modalitate specifica de a face educatie economica.

4. intarirea capacitatii managerial si financiare a retelei scolare
program care beneficieaza de sprijinul si asistenta tehnica a unei echipe de 

specialisti din Marea Britanie (de la Center For British Teachers si de la Know How 
Found), vizeaza pregatirea managerilor scolari, constituirea unui sistem informational 
eficient, adoptarea unui sistem unitar si coerent de evaluare al calitatii procesului 

5. modernizarea evaluarii si examinarii scolare - prin introducereanoilor descriptori 
de performanta (calificative), reorganizarea anului scolar pe doua semestre in locul 
traditionalelor trimestre, modernizarea examinarii prin schimbarea fireasca a accentului de 
la examenul de acces intr-un ciclu scolar la examenul de finalizare a studiilor. Crearea 
unui sistem national de evaluare ramane inca o prioritate a viitorului apropiat.

La nivelul invatamantului superior, inca din 1990 relansarea schimburilor 
internationale si integrarea in structurile educationale de nivel european au constituit  o  
preocupare  majora.  Reforma invatamantului  superior  si  reluarea relatiilor 
interuniversitare au fost sprijinite de programele Uniunii Europene: TEMPUS, 
SOCRATES, LEONARDO, CEPES, finantarea fiind asigurata de Banca Mondiala si 
Phare. Cateva exemple sunt relevante din acest punct de vedere:

1. Programul Phare Tempus, a debutat in anul 1991. Obiectivele programului au 

redefinirea curriculumului academic si actualizarea continutului disciplinelor 

proiectarea de cursuri de scurta durata, cu impact direct in plan econ
piata fortei de munca in domenii precum sistemul bancar si financiar, management, 
turism, asistenta medicala si sociala, mass-media etc..; 

dezvoltarea dimensiunii interdisciplinare a educatiei; 
dezvoltarea si diversificarea ofertei educationale; 
sporirea competentelor didactice; 

reprezentantii operatorilor economici (manageri si sindicate ale salariatilor) pentru a 
reorganiza intreaga paleta de meserii si specializari pe familii ocupationale si, respectiv, 

3. informarea si consilierea privind cariera (subcomponenta a programului de 
a Mondiala si destinat furnizarii de 

informatii cu privire la piata fortei de munca si producerii de suporturi materiale pentru 
aceasta activitate: profile profesionale, sisteme interactive computerize de consiliere 

profesionale si teste de aptitudini, postere etc.. 
Acest program a fost conceput si derulat in ideea acomodarii romanilor cu specificul pietei 
unice europenee a muncii, fiind o modalitate specifica de a face educatie economica. 

agerial si financiare a retelei scolare 
program care beneficieaza de sprijinul si asistenta tehnica a unei echipe de 

specialisti din Marea Britanie (de la Center For British Teachers si de la Know How 
ituirea unui sistem informational 

eficient, adoptarea unui sistem unitar si coerent de evaluare al calitatii procesului 

prin introducereanoilor descriptori 
nizarea anului scolar pe doua semestre in locul 

traditionalelor trimestre, modernizarea examinarii prin schimbarea fireasca a accentului de 
un ciclu scolar la examenul de finalizare a studiilor. Crearea 
luare ramane inca o prioritate a viitorului apropiat. 

La nivelul invatamantului superior, inca din 1990 relansarea schimburilor 
internationale si integrarea in structurile educationale de nivel european au constituit  o  

mantului  superior  si  reluarea relatiilor 
interuniversitare au fost sprijinite de programele Uniunii Europene: TEMPUS, 
SOCRATES, LEONARDO, CEPES, finantarea fiind asigurata de Banca Mondiala si 

re: 
1. Programul Phare Tempus, a debutat in anul 1991. Obiectivele programului au 

redefinirea curriculumului academic si actualizarea continutului disciplinelor 

proiectarea de cursuri de scurta durata, cu impact direct in plan economic si pe 
piata fortei de munca in domenii precum sistemul bancar si financiar, management, 
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- consolidarea unor structuri organizational noi pentru invatamantul postuinversitar, 
indeosebi in domenii legate de integrarea europeana (studii aprofundate, masterat, 
doctorat); 

- introducerea sistemului creditelo
- promovarea parteneriatului universitate 
- pregatirea pentru participarea la programe comunitare.
2.Programul SOCRATES (componenta ERASMUS) 

europeana in care a fost cooptata si Romania in 1997; cont
dimensiunii europene a studiilor derulate in universitati. Principalele activitati sunt:

- programe intensive pentru studenti si profesori, realizate in context european;
- generalizarea folosirii sistemului de credite transferable p

intensificarea mobilitatii interne si internationale a studentiilor si pentru a asigura 
recunoasterea academica a perioadelor / stagiilor de studiu;

- restructurarea examenelor de licenta potrivit uzantelor europene;
- reorganizarea specil

compatibilitatea intre titlul academic (diploma) si cerintele extem de dinamice ale unei 
piete a muncii in alt calificate;

- organizarea doctoratului in cotutela.
3. Un alt program Phare este 

academic si instituirea autonomiei universitare. Programul este asistat de Universitatea din 
Paris si de Centrul European UNESCO de Invatamant Superior ( CEPES) si vizeaza:

- separarea managementului a
- separarea finantarii activitatii de invatamant de subventionare a functionarii 

spatiilor de cazare; 
- trecerea, in 1999, la finantarea globala si autonomizarea financiara reala a 

universitatilor; 
- introducerea unor mecanisme moderne de evaluare interna si externa a calitatii 

ofertei educationale, cu perspectiva de a diferentia finantarea diferitelor programe si de a 
oferi informatii complete asupra folosirii banului public;

- dezvoltarea unui sistem compu
Concluzionand, promovarea programelor de formare scolara / universitara / 

postuniversitara asigura valorificarea noului cadru legal si institutional al colaborarii 
internationale, circulatiei internationa
profesorilor si a studentiilor, confruntarea internationala a experientelor de formare a 
specialistilor sunt atat factori de promovare, cat si efecte ale competitivitatii fiecarei 
universitati. 

 
 
 

consolidarea unor structuri organizational noi pentru invatamantul postuinversitar, 
indeosebi in domenii legate de integrarea europeana (studii aprofundate, masterat, 

introducerea sistemului creditelor transferable; 
promovarea parteneriatului universitate - agent economic;
pregatirea pentru participarea la programe comunitare. 

2.Programul SOCRATES (componenta ERASMUS) 
europeana in care a fost cooptata si Romania in 1997; cont
dimensiunii europene a studiilor derulate in universitati. Principalele activitati sunt:

programe intensive pentru studenti si profesori, realizate in context european;
generalizarea folosirii sistemului de credite transferable p

intensificarea mobilitatii interne si internationale a studentiilor si pentru a asigura 
recunoasterea academica a perioadelor / stagiilor de studiu; 

restructurarea examenelor de licenta potrivit uzantelor europene;
reorganizarea specilalizarilor academice pe trunchiuri mai largi, pentru a asigura 

compatibilitatea intre titlul academic (diploma) si cerintele extem de dinamice ale unei 
piete a muncii in alt calificate; 

organizarea doctoratului in cotutela. 
3. Un alt program Phare este destinat sprijinirii reformei sistemului de management 

academic si instituirea autonomiei universitare. Programul este asistat de Universitatea din 
Paris si de Centrul European UNESCO de Invatamant Superior ( CEPES) si vizeaza:

separarea managementului administrativ - financiar de conducerea academica;
separarea finantarii activitatii de invatamant de subventionare a functionarii 

trecerea, in 1999, la finantarea globala si autonomizarea financiara reala a 

ucerea unor mecanisme moderne de evaluare interna si externa a calitatii 
ofertei educationale, cu perspectiva de a diferentia finantarea diferitelor programe si de a 
oferi informatii complete asupra folosirii banului public; 

dezvoltarea unui sistem computerizat integrat pentru finantarea universitatilor.
Concluzionand, promovarea programelor de formare scolara / universitara / 

postuniversitara asigura valorificarea noului cadru legal si institutional al colaborarii 
internationale, circulatiei internationala a ideilor, a publicatiilor de specialitate, a 
profesorilor si a studentiilor, confruntarea internationala a experientelor de formare a 
specialistilor sunt atat factori de promovare, cat si efecte ale competitivitatii fiecarei 

consolidarea unor structuri organizational noi pentru invatamantul postuinversitar, 
indeosebi in domenii legate de integrarea europeana (studii aprofundate, masterat, 

agent economic; 

2.Programul SOCRATES (componenta ERASMUS) - program de cooperare 
europeana in care a fost cooptata si Romania in 1997; contribuie la consolidarea 
dimensiunii europene a studiilor derulate in universitati. Principalele activitati sunt: 

programe intensive pentru studenti si profesori, realizate in context european; 
generalizarea folosirii sistemului de credite transferable pentru a facilita 

intensificarea mobilitatii interne si internationale a studentiilor si pentru a asigura 

restructurarea examenelor de licenta potrivit uzantelor europene; 
alizarilor academice pe trunchiuri mai largi, pentru a asigura 

compatibilitatea intre titlul academic (diploma) si cerintele extem de dinamice ale unei 

destinat sprijinirii reformei sistemului de management 
academic si instituirea autonomiei universitare. Programul este asistat de Universitatea din 
Paris si de Centrul European UNESCO de Invatamant Superior ( CEPES) si vizeaza: 

financiar de conducerea academica; 
separarea finantarii activitatii de invatamant de subventionare a functionarii 

trecerea, in 1999, la finantarea globala si autonomizarea financiara reala a 

ucerea unor mecanisme moderne de evaluare interna si externa a calitatii 
ofertei educationale, cu perspectiva de a diferentia finantarea diferitelor programe si de a 

terizat integrat pentru finantarea universitatilor. 
Concluzionand, promovarea programelor de formare scolara / universitara / 

postuniversitara asigura valorificarea noului cadru legal si institutional al colaborarii 
la a ideilor, a publicatiilor de specialitate, a 

profesorilor si a studentiilor, confruntarea internationala a experientelor de formare a 
specialistilor sunt atat factori de promovare, cat si efecte ale competitivitatii fiecarei 
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Continutul educatiei economice in invatamantul superior
Continuturile programelor de educatie economica si antreprenoriala pot fi definite 

ca ansambluri structurate si coerente de cunostinte, priceperi, deprinderi, competente si 
abilitati specifice domeniu

Practic, continuturile formative vizeaza atat componentele cognitive ale procesului 
educational, care reunesc aspecte de factura intelectuala ale ofertei de educatie economica, 
cat si componentele actio
competentele specifice profilului de pregatire si respectiv directiei de specializare si 
componentele afectiv-atitudinale ce vizeaza receptivitatea, flexibilitatea, motivatiile, 
atitudinile si convingerile, sentimentele 
(este acea componenta existentiala si evolutiva a educatiei). Evident ca cele trei categorii 
de componente nu pot fi tratate separat deoarece alcatuiesc « triada indestructibila a 
educatiei »: 

“a sti” (a cunoaste) 
“a sti sa fii si sa devii” 
(a evolua)-(a actiona)
Din perspectiva temporal

perfectibile, ca urmare a evolutiilor de pe pietele educational si a muncii, ca si s
impactul factorilor socio
imbogatirea si diversificarea acestora.

In ceea ce priveste invatamantul universitar, se remarca faptul ca dupa anul 1989 
efectivele de studenti si de cadre didactice
aspiranti la un titlu academic si o calificare superioara se afla profesiile de economist si de 
jurist, incitatia pentru aceste profesii fiind deosebita.

Lumea profesiilor diversificandu
reconsiderate si adecvate, intr
invatamantul economic la nivel superior, oferta educationala este generoasa sub aspectul 
planurilor de invatamant, directiilor de s
programelor de studii. Dezvoltarea curriculara, solicitata de reforma invatamantului, se 
produce prin compatibilizare cu structurile educationale similare din spatiul european. Au 
fost abandonate aproape in totalita
unilateral, asigurandu-se o pregatire generala de baza, numita « pregatire magistrala », 
care permite formarea specializata in a doua etapa de instruire universitara, prin inscrierea 
pe anumite rute/trasee educationale, in functie de preferintele si de interesele studentului. 
O astfel de structura curriculara este conceputa prin coroborarea cu nevoile tanarului de a
si spori capitalul uman educational si, pe cale de consecinta, de a
relativ apropiat sansa de integrare si mentinere pe piata muncii.

 

Continutul educatiei economice in invatamantul superior
Continuturile programelor de educatie economica si antreprenoriala pot fi definite 

ca ansambluri structurate si coerente de cunostinte, priceperi, deprinderi, competente si 
abilitati specifice domeniului, precum si a unor norme de comportament economic.

Practic, continuturile formative vizeaza atat componentele cognitive ale procesului 
educational, care reunesc aspecte de factura intelectuala ale ofertei de educatie economica, 
cat si componentele actionale ce inglobeaza deprinderile, priceperile, abilitatile si 
competentele specifice profilului de pregatire si respectiv directiei de specializare si 

atitudinale ce vizeaza receptivitatea, flexibilitatea, motivatiile, 
nvingerile, sentimentele -intr-un cuvant conduita subiectilor de educat 

(este acea componenta existentiala si evolutiva a educatiei). Evident ca cele trei categorii 
de componente nu pot fi tratate separat deoarece alcatuiesc « triada indestructibila a 

 
“a sti sa fii si sa devii” - “a sti sa faci“ 

(a actiona) 
Din perspectiva temporal-evolutiva, continuturile formative sunt continuu 

perfectibile, ca urmare a evolutiilor de pe pietele educational si a muncii, ca si s
impactul factorilor socio-culturali si tehnico-stiintifici, care impun reconsiderarea, 
imbogatirea si diversificarea acestora. 

In ceea ce priveste invatamantul universitar, se remarca faptul ca dupa anul 1989 
efectivele de studenti si de cadre didactice a sporit sensibil. In topul preferintelor tinerilor 
aspiranti la un titlu academic si o calificare superioara se afla profesiile de economist si de 
jurist, incitatia pentru aceste profesii fiind deosebita. 

Lumea profesiilor diversificandu-se, normal ca si continuturile formative au fost 
reconsiderate si adecvate, intr-o masura apreciabila, la solicitarile pietei muncii. Pentru 
invatamantul economic la nivel superior, oferta educationala este generoasa sub aspectul 
planurilor de invatamant, directiilor de specialize, aprofundare si perfectionare, 
programelor de studii. Dezvoltarea curriculara, solicitata de reforma invatamantului, se 
produce prin compatibilizare cu structurile educationale similare din spatiul european. Au 
fost abandonate aproape in totalitate filierele inguste si restrictive de formare profesionala 

se o pregatire generala de baza, numita « pregatire magistrala », 
care permite formarea specializata in a doua etapa de instruire universitara, prin inscrierea 

te/trasee educationale, in functie de preferintele si de interesele studentului. 
O astfel de structura curriculara este conceputa prin coroborarea cu nevoile tanarului de a
si spori capitalul uman educational si, pe cale de consecinta, de a
relativ apropiat sansa de integrare si mentinere pe piata muncii. 

Continutul educatiei economice in invatamantul superior  
Continuturile programelor de educatie economica si antreprenoriala pot fi definite 

ca ansambluri structurate si coerente de cunostinte, priceperi, deprinderi, competente si 
lui, precum si a unor norme de comportament economic. 

Practic, continuturile formative vizeaza atat componentele cognitive ale procesului 
educational, care reunesc aspecte de factura intelectuala ale ofertei de educatie economica, 

nale ce inglobeaza deprinderile, priceperile, abilitatile si 
competentele specifice profilului de pregatire si respectiv directiei de specializare si 

atitudinale ce vizeaza receptivitatea, flexibilitatea, motivatiile, 
un cuvant conduita subiectilor de educat 

(este acea componenta existentiala si evolutiva a educatiei). Evident ca cele trei categorii 
de componente nu pot fi tratate separat deoarece alcatuiesc « triada indestructibila a 

evolutiva, continuturile formative sunt continuu 
perfectibile, ca urmare a evolutiilor de pe pietele educational si a muncii, ca si sub 

stiintifici, care impun reconsiderarea, 

In ceea ce priveste invatamantul universitar, se remarca faptul ca dupa anul 1989 
a sporit sensibil. In topul preferintelor tinerilor 

aspiranti la un titlu academic si o calificare superioara se afla profesiile de economist si de 

continuturile formative au fost 
o masura apreciabila, la solicitarile pietei muncii. Pentru 

invatamantul economic la nivel superior, oferta educationala este generoasa sub aspectul 
pecialize, aprofundare si perfectionare, 

programelor de studii. Dezvoltarea curriculara, solicitata de reforma invatamantului, se 
produce prin compatibilizare cu structurile educationale similare din spatiul european. Au 

te filierele inguste si restrictive de formare profesionala 
se o pregatire generala de baza, numita « pregatire magistrala », 

care permite formarea specializata in a doua etapa de instruire universitara, prin inscrierea 
te/trasee educationale, in functie de preferintele si de interesele studentului. 

O astfel de structura curriculara este conceputa prin coroborarea cu nevoile tanarului de a-
si spori capitalul uman educational si, pe cale de consecinta, de a-si asigura intr-un viitor 
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Analiza schimbarilor produse in invatamantul economic superior, evidentiaza o 

realitate de necontestat: posibilitatile de educare in spiritul economiei concurentiale s
diversificat atat in plan vertical, cat si orizontal. Organizarea procesului de invatamant pe 
cicluri de studii, de lunga durata si scurta durata, asigura continuitatea formarii scolarului, 
stimulandu-l sa se preocupe de planificarea si, ulterior, dezvoltarea ca
introducerea studiilor aprofundate si a masterului constituie un factor de cointeresare 
pentru formarea profesionala continua.

De asemenea, s-a diversificat structura intrainstitutionala prin abordarea unor noi 
arii ale cunoasterii, unele marginalizate pana de curand (economia mediului, ecologia, 
administrate publica si locala, economie si comunicare economica, management strategic, 
piete financiare, economia si dreptul afacerilor etc..). Scopul: sporirea gradului de 
atractivitate a unor specializari si, mai ales, racordarea la nevoile de personal calificat de 
pe piata muncii. Aceasta diversificare a avut ca si consecinta modernizarea planurilor de 
invatamant, prin introducerea de noi directii de specialize cu un pronuntat caracter inter
pluridisciplinar. 

Rutele profesionale vizeaza inclusiv domenii de granita si de varf din economia 
mondiala (ecoeconomie, economia si dreptul afacerilor, economie si sociologie rurala, 
politici economice, economie matematica s.a.).

Diversificarea struct
ofertelor de educatie economica astfel incat sa se raspunda exigentelor pietei muncii si, in 
acelasi timp, sa se dea curs aspiratiilor de atingere a unor standarde educationale cat mai 
inalte, care sa asigure integrarea in structurile europene.

Pentru orice individ, dar indeosebi pentru un tanar, cultura economica este esentiala 
deoarece faciliteaza intelegerea corecta a importantei « schimbarii de paradigma », ajuta la 
evitarea abordarilor exclusiviste ale fenomenului economic, diminueaza pana l
tendinta de absolutizare a unor factori conjuncturali sau aleatori in detrimentul trendului 
de perspectiva, determina evitarea supralicitarii costurilor economice prin ignorarea celor 
sociale, contribuie la schimbari esentiale de mentalitate si

Scoala economica romaneasca are menirea de a contribui efectiv nu numai la 
relansarea economica si integrarea europeana, ci si de a pregati pe viitorul economist 
pentru relansarea si integrarea europeana, inclusiv in calitate de cetat
Pe piata comunitara a fortei de munca, acest tanar se va pu
calificare deosebita, cat si printr
Occidentul apreciaza (si exploateaza, este adevarat) evolu
tinerilor ce vin din Romania. Redimensionarea planurilor de invatamant si reconsiderarea 
progamelor de studii sunt destinate, practic, conturarii unui nou tip de specialist, abilitat in 
prospectarea cerintelor pietei muncii 
economica. 

Analiza schimbarilor produse in invatamantul economic superior, evidentiaza o 
realitate de necontestat: posibilitatile de educare in spiritul economiei concurentiale s

ificat atat in plan vertical, cat si orizontal. Organizarea procesului de invatamant pe 
cicluri de studii, de lunga durata si scurta durata, asigura continuitatea formarii scolarului, 

l sa se preocupe de planificarea si, ulterior, dezvoltarea ca
introducerea studiilor aprofundate si a masterului constituie un factor de cointeresare 
pentru formarea profesionala continua. 

a diversificat structura intrainstitutionala prin abordarea unor noi 
ele marginalizate pana de curand (economia mediului, ecologia, 

administrate publica si locala, economie si comunicare economica, management strategic, 
piete financiare, economia si dreptul afacerilor etc..). Scopul: sporirea gradului de 

r specializari si, mai ales, racordarea la nevoile de personal calificat de 
pe piata muncii. Aceasta diversificare a avut ca si consecinta modernizarea planurilor de 
invatamant, prin introducerea de noi directii de specialize cu un pronuntat caracter inter

Rutele profesionale vizeaza inclusiv domenii de granita si de varf din economia 
mondiala (ecoeconomie, economia si dreptul afacerilor, economie si sociologie rurala, 
politici economice, economie matematica s.a.). 

Diversificarea structurilor verticale si orizontale determina largirea spectrului 
ofertelor de educatie economica astfel incat sa se raspunda exigentelor pietei muncii si, in 
acelasi timp, sa se dea curs aspiratiilor de atingere a unor standarde educationale cat mai 

re sa asigure integrarea in structurile europene. 
Pentru orice individ, dar indeosebi pentru un tanar, cultura economica este esentiala 

deoarece faciliteaza intelegerea corecta a importantei « schimbarii de paradigma », ajuta la 
evitarea abordarilor exclusiviste ale fenomenului economic, diminueaza pana l
tendinta de absolutizare a unor factori conjuncturali sau aleatori in detrimentul trendului 
de perspectiva, determina evitarea supralicitarii costurilor economice prin ignorarea celor 
sociale, contribuie la schimbari esentiale de mentalitate si de comportamentale. 

Scoala economica romaneasca are menirea de a contribui efectiv nu numai la 
relansarea economica si integrarea europeana, ci si de a pregati pe viitorul economist 
pentru relansarea si integrarea europeana, inclusiv in calitate de cetat
Pe piata comunitara a fortei de munca, acest tanar se va pu
calificare deosebita, cat si printr-un nivel de cultura generala si economica mai elaborat. 
Occidentul apreciaza (si exploateaza, este adevarat) evolutia intelectuala si culturala a 
tinerilor ce vin din Romania. Redimensionarea planurilor de invatamant si reconsiderarea 
progamelor de studii sunt destinate, practic, conturarii unui nou tip de specialist, abilitat in 
prospectarea cerintelor pietei muncii si, in extenso, capabil sa contribuie la dezvoltarea 

Analiza schimbarilor produse in invatamantul economic superior, evidentiaza o 
realitate de necontestat: posibilitatile de educare in spiritul economiei concurentiale s-au 

ificat atat in plan vertical, cat si orizontal. Organizarea procesului de invatamant pe 
cicluri de studii, de lunga durata si scurta durata, asigura continuitatea formarii scolarului, 

l sa se preocupe de planificarea si, ulterior, dezvoltarea carierei. De asemenea, 
introducerea studiilor aprofundate si a masterului constituie un factor de cointeresare 

a diversificat structura intrainstitutionala prin abordarea unor noi 
ele marginalizate pana de curand (economia mediului, ecologia, 

administrate publica si locala, economie si comunicare economica, management strategic, 
piete financiare, economia si dreptul afacerilor etc..). Scopul: sporirea gradului de 

r specializari si, mai ales, racordarea la nevoile de personal calificat de 
pe piata muncii. Aceasta diversificare a avut ca si consecinta modernizarea planurilor de 
invatamant, prin introducerea de noi directii de specialize cu un pronuntat caracter inter si 

Rutele profesionale vizeaza inclusiv domenii de granita si de varf din economia 
mondiala (ecoeconomie, economia si dreptul afacerilor, economie si sociologie rurala, 

urilor verticale si orizontale determina largirea spectrului 
ofertelor de educatie economica astfel incat sa se raspunda exigentelor pietei muncii si, in 
acelasi timp, sa se dea curs aspiratiilor de atingere a unor standarde educationale cat mai 

Pentru orice individ, dar indeosebi pentru un tanar, cultura economica este esentiala 
deoarece faciliteaza intelegerea corecta a importantei « schimbarii de paradigma », ajuta la 
evitarea abordarilor exclusiviste ale fenomenului economic, diminueaza pana la anihilare 
tendinta de absolutizare a unor factori conjuncturali sau aleatori in detrimentul trendului 
de perspectiva, determina evitarea supralicitarii costurilor economice prin ignorarea celor 

de comportamentale.  
Scoala economica romaneasca are menirea de a contribui efectiv nu numai la 

relansarea economica si integrarea europeana, ci si de a pregati pe viitorul economist 
pentru relansarea si integrarea europeana, inclusiv in calitate de cetatean al secolului XXI. 
Pe piata comunitara a fortei de munca, acest tanar se va putea impune atat printr-o 

un nivel de cultura generala si economica mai elaborat. 
tia intelectuala si culturala a 

tinerilor ce vin din Romania. Redimensionarea planurilor de invatamant si reconsiderarea 
progamelor de studii sunt destinate, practic, conturarii unui nou tip de specialist, abilitat in 

si, in extenso, capabil sa contribuie la dezvoltarea 
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Analiza cererii si ofertei de educatie economica existente in Romania evidentiaza 

atat realizari, care se constituie in motive de satisfactie si speranta, cat si unele distorsiuni 
aparute cu precadere la nivelul relationarii ofertei cu cererea de educatie economica, 
aceasta din urma depasind cu mult posibilitatile de ofertare ale sistemului national de 
invatamant, datorita mutatiilor structural produse pe piata muncii si, implicit, sporirii 
nevoii de a investi in capitalul uman astfel incat sa se obtina crestere economica. Asa se 
explica: extinderea somajului (inclusiv pentru persoane care poseda calificare superioara); 
descalificarea la o varsta cand individul in cauza nu mai are efectiv posib
reorienteze profesional si accepta munca necalificata si prost platita ; diminuarea 
satisfactiei muncii si a lucrului bine facut si, in consecinta, scaderea randamentului 
individual si social ; subutilizarea capitalului uman educational de c
economic in ansamblul sau s.a.m.d.

Din aceste considerente este necesara analiza in continuare a activitatilor destinate 
consilierii si orientarii scolare si profesionale, activitati destinate armonizarii structurilor 
ocupationale si de calificare, care vin in intampinarea nevoilor fundamental ale individului 
(copil, tanar sau adult) de a se cunoaste pe sine, de a se relationa cu semenii sai, de a lua 
decizii pertinente in materie de formare profesionala, de a
de a respinge rutina si blazarea. Consilierea si orientarea profesionala reprezinta, in ultima 
instanta, un instrument de referinta destinat atenuarii dezechilibrelor de pe piata muncii si 
de pe cea a educatiei. 

 
 
Ştefan BARBĂLATĂ
Expert organizare evenimente

Analiza cererii si ofertei de educatie economica existente in Romania evidentiaza 
atat realizari, care se constituie in motive de satisfactie si speranta, cat si unele distorsiuni 

precadere la nivelul relationarii ofertei cu cererea de educatie economica, 
aceasta din urma depasind cu mult posibilitatile de ofertare ale sistemului national de 
invatamant, datorita mutatiilor structural produse pe piata muncii si, implicit, sporirii 

voii de a investi in capitalul uman astfel incat sa se obtina crestere economica. Asa se 
explica: extinderea somajului (inclusiv pentru persoane care poseda calificare superioara); 
descalificarea la o varsta cand individul in cauza nu mai are efectiv posib
reorienteze profesional si accepta munca necalificata si prost platita ; diminuarea 
satisfactiei muncii si a lucrului bine facut si, in consecinta, scaderea randamentului 
individual si social ; subutilizarea capitalului uman educational de c
economic in ansamblul sau s.a.m.d. 

Din aceste considerente este necesara analiza in continuare a activitatilor destinate 
consilierii si orientarii scolare si profesionale, activitati destinate armonizarii structurilor 

icare, care vin in intampinarea nevoilor fundamental ale individului 
(copil, tanar sau adult) de a se cunoaste pe sine, de a se relationa cu semenii sai, de a lua 
decizii pertinente in materie de formare profesionala, de a-si forma un stil de viata sanatos
de a respinge rutina si blazarea. Consilierea si orientarea profesionala reprezinta, in ultima 
instanta, un instrument de referinta destinat atenuarii dezechilibrelor de pe piata muncii si 

ĂLATĂ 
evenimente 

Analiza cererii si ofertei de educatie economica existente in Romania evidentiaza 
atat realizari, care se constituie in motive de satisfactie si speranta, cat si unele distorsiuni 

precadere la nivelul relationarii ofertei cu cererea de educatie economica, 
aceasta din urma depasind cu mult posibilitatile de ofertare ale sistemului national de 
invatamant, datorita mutatiilor structural produse pe piata muncii si, implicit, sporirii 

voii de a investi in capitalul uman astfel incat sa se obtina crestere economica. Asa se 
explica: extinderea somajului (inclusiv pentru persoane care poseda calificare superioara); 
descalificarea la o varsta cand individul in cauza nu mai are efectiv posibilitatea sa se 
reorienteze profesional si accepta munca necalificata si prost platita ; diminuarea 
satisfactiei muncii si a lucrului bine facut si, in consecinta, scaderea randamentului 
individual si social ; subutilizarea capitalului uman educational de catre sistemul 

Din aceste considerente este necesara analiza in continuare a activitatilor destinate 
consilierii si orientarii scolare si profesionale, activitati destinate armonizarii structurilor 

icare, care vin in intampinarea nevoilor fundamental ale individului 
(copil, tanar sau adult) de a se cunoaste pe sine, de a se relationa cu semenii sai, de a lua 

si forma un stil de viata sanatos, 
de a respinge rutina si blazarea. Consilierea si orientarea profesionala reprezinta, in ultima 
instanta, un instrument de referinta destinat atenuarii dezechilibrelor de pe piata muncii si 


