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Istoric și cadrul legislativ

 Discuțiile și corespondența cu reprezentanții Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (BIRD) și ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), cu privire la dezvoltarea unui nou
proiect de investiții, destinat sectorului educație, au demarat în anul 2012;

 2014: elaborarea proiectului;
 Memorandum referitor la Acordul de principiu privind contractarea de la BIRD a unui

împrumut în valoare de 200 milioane de Euro, în vederea susținerii implementării Proiectului
privind învățământul secundar și aprobarea notei-mandat de negociere a acestuia (28
ianuarie 2015);

 Memorandum de aprobare a raportului negocierii Acordului de împrumut dintre România și
BIRD, aprobat în Ședința Guvernului din data de 25 februarie 2015;

 Hotărârea de Guvern nr. 215/2015 privind aprobarea Programului Național Sprijin la
bacalaureat, acces la facultate (MO, partea I, nr. 263/20.04.2015);

 Acordul de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și BIRD,
aprobat prin Legea nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul
privind învățământul secundar) între România și BIRD, semnat la Washington la 17 aprilie
2015 (MO, Partea I, nr. 757/12.10.2015).



Cadrul strategic și obiectiv general

 În acord cu obiectivele stabilite prin Planul Național de reformă 2014 – 2020 și
Recomandările specifice de țară, între care menționăm:
deschiderea sistemului de educaţie şi formare către toţi tinerii şi asigurarea

accesului egal la educaţie, în special pentru grupurile cu riscuri particulare;
asigurarea unui învăţământ adaptat cerinţelor pieţei muncii şi centrat pe

dezvoltare personală şi socială, cu impact pozitiv asupra prevenirii şi combaterii
părăsirii timpurii a şcolii.

 Contribuie la implementarea:
o Strategiei naționale de reducere a părăsirii timpurii a școlii;
o Strategiei naționale pentru învățămantul terțiar 2015 – 2020.

Îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și
creșterea gradului de retenție în primul an universitar în instituțiile 

finanțate în cadrul proiectului.



Valoare 
200 milioane 

EURO

Perioada de 
implementare
2015 - 2022



Beneficiari

Licee și instituții de 
învățământ 

universitar de stat

o Elevii înmatriculați în aproximativ 1.160 de
licee de stat cu performanțe scăzute
(reprezentând 80% din totalul liceelor de
stat), în special elevii din grupuri
dezavantajate;

o Personalul - directori și cadre didactice - din
liceele participante;

o Studenții înmatriculați în primul an de studiu
în instituțiile de învățământ universitar
selectate, în special studenți din grupuri
dezavantajate;

o Personal din cele aproximativ 300 de
facultăți, din universităţi de stat, selectate
(reprezentând aproximativ 85% din totalul
facultăților din universităţile de stat);

MENCS
CNEE
ISE 

CNDIPT
CCD



Rezultat
Valoarea de 

referință
Ținta finală

Reducerea ratei de abandon în clasa XII/XIII în 
liceele sprijinite 

6,5% 3,5%

Reducerea procentului liceelor cu rate de abandon 
peste 7% (dintre cele sprijinite în proiect)

23,1% 10%

Creșterea ratei de absolvire în liceele sprijinite în 
proiect 

86,9% 93%

Creșterea ratei de promovare a examenului de 
bacalaureat în liceele sprijinite în proiect 

49,6% 59%

Creșterea ratei de retenție în primul an 
universitar în facultățile sprijinite în proiect

82,3% 84,5%



Intervenții sistemice și la nivelul liceelor 

(cost estimat: 144,5 milioane euro) 

finanțarea intervențiilor legate de oferta educațională la nivel de sistem, pentru abordarea 
factorilor educaționali și personali care împiedică tranziția elevilor de la liceu către 

învățământul terțiar (abandonul şcolar, refuzul de a se înscrie la examenul de bacalaureat 
sau obținerea unei medii scăzute la bacalaureat). 

Intervenții la nivelul universității și Programe de Vară de tip Punte 

(cost estimat: 49,1 milioane euro)

sprijinirea studenților din primul an, aflați în risc de abandon, care, de cele mai multe ori 
au obținut rezultate mai slabe la Bacalaureat, provin din mediul rural, din familii cu o 

situație socio-economică nefavorabilă sau din rândurile populației roma.

Managementul proiectului, Monitorizare și Evaluare 

(cost estimat: 6,4 milioane euro) 

finanțarea activităților curente de management al proiectului ROSE, activităților de 
monitorizare și evaluare , campaniilor de informare/diseminare, activităților de audit, 

precum și a costurilor salariale și operaționale incrementale ale MENCS-UMPFE. 

COMPONENTE



COMPONENTE Componenta 1

Intervenții 
la nivelul 
liceelor

127,3 mil euro

1.1.
Intervenții 
sistemice 

17,2 mil euro

1.2.



COMPONENTE Componenta 1

Intervenții 
la nivelul 
liceelor

1.1. o Granturi cu durata de 4 ani și o valoare
medie de 100.000 EURO;

o Selecția liceelor care vor putea primi
granturi se bazează următoarele criterii de
selecție :
 Rate medii de promovare a bacalaureatului  

sub 90 de procente;
 Rate  de abandon școlar mai mari de 2,5 

procente;
 O rată medie de absolvire a liceului sub 85 

de procente.

o Schema de grant va debuta în 2016 și va fi
aplicată în două etape (prima etapă va

include aproximativ 25% din liceele eligibile)



COMPONENTE Componenta 1

Intervenții 
la nivelul 
liceelor

1.1. o Activități remediale, tutorat, consiliere,
îndrumare, mediere pentru comunitățile de romi,
activități adaptate elevilor din grupurile
dezavantajate (elevi romi, elevi cu nevoi speciale
sau alții) și în funcție de nevoile de dezvoltare
personală (cel puțin 50% din costurile directe);

o Activități extracurriculare și de comunicare, cum
ar fi excursii/vizite de documentare, stagii de
practică, participare în diverse competiții, și
activități de stimulare a colaborării între licee
(până la 30% din costurile directe);

o Mici lucrări de construcții civile și achiziția de
bunuri (până la 20% din costurile directe).

o Costuri operaționale (până la 10% din valoarea
grantului).



COMPONENTE Componenta 1

Intervenții 
la nivelul 
liceelor

1.1.
o Mecanism de asigurarea calității:
- Asistență tehnică pentru pregătirea ghidurilor

privind activitățile eligibile;
- Asistență tehnică pentru pregătirea și evaluarea

propunerilor;
- Monitorizarea directă a implementării planurilor

de îmbunătățire a situației școlii;
- Asistență tehnică pentru implementarea

activităților.

o Monitorizarea performanței și alocarea sumelor în
funcție de atingerea obiectivelor și indicatorilor



COMPONENTE Componenta 1

Intervenții 
sistemice

1.2. o Revizuirea curriculumului pentru învățământul
secundar superior, cu accent pe nevoile elevilor
din grupurile dezavantajate, inclusiv elevi de
etnie romă;

o Formarea cadrelor didactice și a directorilor de
licee în vederea implementării și adaptării
curriculumului revizuit la nevoile și abilitățile
elevilor (educație incluzivă), a aplicării metodelor
de predare centrate pe elev şi a evaluării
formative, a formării competenței interculturale;

o Îmbunătățirea condițiilor de predare în cadrul
Casei Corpului Didactic (CCD);

o Revizuirea și actualizarea băncii de itemi pentru
evaluarea națională de la finalul clasei a VIII-a și
examenul de bacalaureat, asigurarea formării și
îmbunătățirea platformelor TIC existente;



COMPONENTE Componenta 1

Intervenții 
sistemice

1.2. o Crearea și pilotarea unei evaluări la finalul
învățământului obligatoriu, pentru elevii de clasa
a X-a;

o Elaborarea de materiale didactice în format
digital;

o Dezvoltarea și implementarea unor campanii de
conștientizare în rândul elevilor și cadrelor
didactice, cu privire la rolul educaţiei şi al
educatorului, în context social şi economic mai
larg (acolo unde este cazul, campaniile vor pune
accentul pe categorii defavorizate de elevi); și

o Întărirea capacității MENCS de utilizare a
informațiilor educaționale în monitorizarea
învățământului secundar și a tranziției elevilor în
învățământul terțiar.



COMPONENTE Componenta 2

Granturi competitive
• Programe de vară de tip punte, care includ cursuri de vară organizate în

campusuri și se adresează elevilor din învățământul secundar superior;

• Dezvoltarea de centre de învățare.

Granturi necompetitive
• Granturi pentru activități cum ar fi programe remediale, tutorat,

consiliere, orientare, servicii de sprijin și coaching, ateliere în domenii
specifice și campanii de conștientizare;



COMPONENTE Componenta 2

Granturi competitive
• La cursurile de vară vor participa aproximativ 8.000 de elevi de liceu și

vor fi oferite 160 de programe de tip punte,

• Pot fi dezvoltate și alte tipuri de programe tip punte;

• Vor fi înființate centre de învățare în 24 de universități publice din
România, cu scopul de a îmbunătăți mecanismele de suport social și
academic pentru studenții în situație de risc.

Granturi necompetitive



COMPONENTE Componenta 2

Granturi competitive

Granturi necompetitive
• Vor fi eligibile universitățile cu un procent ridicat de studenți în situație

de risc și vor avea prioritate facultăți din domenii cu potențial de
creștere: agricultură, inginerie, științe și medicină;

• Valoare medie de 100.000 Euro pe facultate, pentru o perioadă de
implementare de 3 ani;

• Aproximativ 60.000 studenți beneficiari.



COMPONENTE Componenta 3

 Studii privind elevii de liceu participanți la programele de vară de tip punte;
 Evaluarea impactului programului de granturi asupra rezultatelor școlare ale

elevilor și a proceselor de management școlar;
 Analiză a programelor existente, aflate în implementare, care susțin

participarea la educație, cu accent pe nevoile elevilor din grupuri
dezavantajate din învățământul secundar superior;
 Bani de liceu;
 Decontarea navetei;
 Programe care presupun acordarea unor subvenții;
 Diverse scheme de ajutor social care sunt condiționate de frecventarea școlii;

 Revizuirea schemei de împrumut pentru studenți la nivelul învățământului
terțiar; și

 Alte studii de monitorizare și evaluare, după caz.



Vă mulțumim pentru atenție!

Contact:

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă
www.proiecte.pmu.ro

office@pmu.ro

http://www.proiecte.pmu.ro/

