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Cuvânt introductiv 
Al doilea an atipic a trecut, lăsându-și amprenta asupra 

noilor generații care au trecut pragul școlii. Fie că ne-am dorit 

sau nu, educația a luat o formă nouă, transformând 
comunitatea școlară într-un mediu, de cele mai multe ori, 

inechitabil, schimbările apărute, neavând mereu în centrul lor 
elevul.  

Cu toții visăm la un sistem educațional ideal, în care 
elevii să aibă parte de o dezvoltare armonioasă atât pe plan 

profesional, cât și pe plan personal. Un sistem care să ne facă 
pe noi să descoperim, să observăm cu mai mare atenție ceea 

ce se întâmplă în jurul nostru, să devenim cetățeni activi și să 
ne dezvoltăm „soft skilluri” adaptate vremurilor în care trăim. 

Sună frumos, nu? 

La fel de frumos sună și unul dintre principiile Legii 

Educației Naționale, care spune că elevul este beneficiarul 

primar al educației, că întreg sistemul de învățământ este 
construit având în centru interesele și nevoile sale. Situația de 

criză a trimis în plan secund drepturile beneficiarilor primari ai 

educației, afectând în mod direct, starea de bine a acestora. De 

aceea, este prioritar ca în lunile următoare, toți actorii implicați 
în sistemul educațional, să lucreze împreună pentru a stabili 

măsurile de reîntoarcere pe traseul inițial de evoluție. 

 De cinci ani, Consiliul Național al Elevilor, unica structură 

de reprezentare a elevilor din România, realizează Raportul 
privind implementarea Statutului elevului la nivel 

național (RISEN), care însumează răspunsurile oneste a mii 
de elevi și profesori din toată țara, care au fost consultați direct 

rezultând o analiză comprehensivă de la firul ierbii.  
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Context 
 Statutul elevului este primul document ce 
reglementează distinct drepturile şi obligațiile elevilor 

înmatriculați în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, 
particular sau confesional din România, aprobat prin OMENCȘ 

nr. 4742/2016. 

Dorința de a avea un act normativ care să înglobeze 

toate acestea s-a împlinit la 10 august 2016. Chiar dacă am 
marcat 5 ani de la intrarea în vigoare a acestuia, motivul nostru 

de sărbătoare este unul impropriu, deoarece există, în 
continuare, comunități școlare care nu cunosc prevederile 

acestui act normativ. Existența Statutului elevului a fost doar 
primul pas, urmând ca structurile responsabile în domeniu să 

vegheze asupra respectării acestora, să evalueze modul de 
implementare, precum şi să reacţioneze prin orice mecanism 

ori de câte ori acestea sunt încălcate sau omise abuziv de către 

membrii comunităţii şcolare. 

 Acest raport este menit să cartografieze perspectiva 

elevilor, dar și a cadrelor didactice la nivel național, asupra 
modului de aplicare a prevederilor din Statutul Elevului. 

Consiliul Național al Elevilor, își aduce anual aportul în acest 
sens, prin redactarea unui set de recomandări, la finalul 

documentului, adresate decidenților din domeniul educațional, 
menite să sporească gradul de respectare a drepturilor elevilor 

în unitățile de învățământ preuniversitar din România.  

 Așadar, fie că ești elev, profesor, părinte sau un simplu 

cetățean interesat de educație, te invităm să lecturezi raportul 
și să îl trimiți mai departe, ajutând astfel la îmbunătățirea 

mediului școlar pentru generațiile viitoare. 
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Metodologie de cercetare sociologică 

 
• Metoda de cercetare: anchetă pe bază de chestionar 

autocompletat  

 
• Tehnică de cercetare: sondaj de opinie online, ale 

cărui întrebări au fost corelate în mod direct cu drepturi 
și obligații consemnate în actele normative în vigoare;  

 
• Volumul eșantionului: 27.408 de elevi și profesori 

 

• Metoda de cercetare:  

Metoda de cercetare folosită pentru ambele grupuri țintă 

(elevi și cadre didactice) a fost ancheta pe bază de 
chestionar autocompletat, după cum urmează:  

1. Ancheta în rândul elevilor a avut drept grup țintă elevii 

înmatriculați în unitățile de învățământ preuniversitar 
gimnazial și liceal din România. 

Volumul eșantionului de elevi a fost de 25.352. Dintre 
aceștia:  

• 12,4% provin din mediul rural;  

• 87,2% provin din mediul urban. 
 

2. Ancheta în rândul cadrelor didactice a avut drept grup țintă 

cadrele didactice care predau în unități de învățământ 
preuniversitar din România. 

Volumul eșantionului de cadre didactice a fost de 2.056. Dintre 
acestea:  

• 30,8% predau în mediul rural;  
• 69,2% predau în mediul urban. 
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Ce formațiune de studiu urmezi? 

 

Din totalul elevilor care au răspuns chestionarului 

nostru, 63,2% dintre aceștia urmează filiera teoretică, 13,5% 

urmează un profil profesional sau tehnic, 6,7% unul 
vocațional, 16,3% studiază în ciclul gimnazial, în timp ce 

0,3% învață într-o școală specială. 

 

 

În ce mediu înveți? 

 

87,6% dintre respondenții noștri învață într-o școală 

din mediul urban, iar 12,4% dintre elevii care au răspuns 

chestionarului nostru învață într-o școală din mediul rural. 
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Mediul în care predați: 

 

 Din respondenții cadre didactice, 69,2% au declarat 

faptul că predau într-o unitate de învățământ din cadrul 

mediului urban, iar 30,8% predau într-un cadru rural. 

 

 

 

La ce formațiune de studiu predați? 

 

 45,3% dintre cadrele didactice respondente provin din 

cadrul învățământului gimnazial, 26,8% din învățământul 

liceal teoretic, 21,3% din învățământul liceal profesional și 
tehnic, 4,3% predau în învățământul vocațional, iar 2,3% 

lucrează în învățământului special. 
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Ai auzit de Statutul elevului? 

 

Procentul elevilor care nu au auzit de acest act normativ 

este de 38,1%, în timp ce 61,9% dintre respondenți îi cunosc 

prevederile. 

 

 

 

Ați auzit de Statutul elevului? 

 Întrebați dacă au auzit de Statutul elevului, 97,2% 

dintre profesori au răspuns afirmativ, iar 2,8% ne-au transmis 

că nu cunosc acest document. 

Discrepanțele acestor două diagrame confirmă slaba 

informare a elevilor cu privire la drepturile și îndatoririle lor, 
precum și lipsa unor discuții deschise în sala de clasă pe această 

temă. 

Da
61,9%

Nu
38,1%

Da
97,2%

Nu
2,8%

Statutul elevului 
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Pe o scară de la 1 la 5, în ce măsură consideri că, în 

acest an școlar ai avut parte de o evaluare obiectivă și 
corectă? 

 

Este îmbucurător numărul elevilor care au răspuns 
afirmativ la întrebarea privind obiectivitatea și evaluarea 

corectă de care au avut parte în acest an – 45,5% dintre 
respondenți au afirmat că profesorii nu evaluează în mod 

obiectiv deloc sau destul de rar, iar 36,3% dintre elevi au spus 
că au sesizat o evaluare obiectivă în mare parte dintre 

contextele școlare. Totuși, doar 18,3% dintre elevi au putut 

declara că profesorii sunt obiectivi întotdeauna în procesul de 
evaluare a elevilor. 

Pe o scară de la 1 la 5, în ce măsură considerați că 
sunteți complet corect/ă și obiectiv/ă în evaluare? 

 

 Deși 59,6% din cadrele didactice care au participat la 
consultare au afirmat că sunt întotdeauna corecte și obiective 

în procesul de evaluare, 39,3% sunt de părere că acest 
principiu le guvernează activitatea într-o măsură moderată. La 
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polul opus, doar 1% dintre profesori au afirmat că duc lipsă de 

obiectivitate și corectitudine în procesul de evaluare al 
beneficiarilor direcți ai educației.  

 Este foarte important ca evaluarea să fie una obiectivă 
și corectă, în așa fel încât elevii să își poată da seama ce pași 

mai au de parcurs pentru a își consolida cunoștințele, iar 
discrepanțele dintre cele două viziuni asupra obiectivității 

creează o imagine de ansamblu asupra întregului proces de 
evaluare a activității școlare. 
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Ai dispus de resursele digitale necesare pentru 

participarea la orele online? 

 

În contextul pandemiei de COVID-19, elevii care nu 

dispuneau de resursele necesare participării la orele online 
puteau solicita unității de învățământ un dispozitiv care să le 

faciliteze participarea la ore. Astfel, 85,3% dintre elevii 
respondenți au spus că încă de la începutul anului școlar au 

dispus de resurse digitale, 11,3% au dispus parțial de aceste 
resurse, iar 3,5% declară că nu au dispus deloc de resurse. 

Dacă nu ai dispus de astfel de resurse, ai solicitat 

sprijin din partea școlii? 

 

Din totalul respondenților care nu au dispus în totalitate 

de resurse digitale, 15,2% au solicitat, dar nu au primit un 
dispozitiv, 26,0% nu au solicitat un dispozitiv, deși aveau 

nevoie; 58,8% au primit un dispozitiv. 
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Pe o scară de la 1 la 5, în ce măsură consideri că 

profesorii de la clasă au adaptat modul de predare 
pentru orele online? 

 

2,7% dintre elevi nu consideră că profesorii au adaptat 
modul de predare la cerințele învățământului online, 10,6% 

spun că profesorii au adaptat într-o mică măsură, 28,2% 
consideră că aceștia că au adaptat într-o măsură acceptabilă, 

34,6% declară că au adaptat în mare măsură și 23,9% afirmă 
că profesorii au adaptat modul de predare în totalitate. 

Pe o scară de la 1 la 5, în ce măsură considerați că ați 

adaptat modul de predare pentru orele online? 

 

 Referitor la gradul de adaptabilitate a modului de 
predare în contextul pandemiei de COVID-19, un procent 

semnificativ din profesorii respondenți (93,4%) sunt de părere 
că au reușit să livreze într-un mod corespunzător conținuturile 

din programă și în mediul online, în timp ce doar 5,5% spun 
că adaptarea s-a făcut într-o măsură acceptabilă. 1.1% 

menționează că nu au putut să transpună procesul de predare-
învățare în mediul online.  
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Ai fost consultat, în ultimul an, cu privire la materiile 

opționale pe care le studiezi? 

 

Doar 60% dintre elevii consultați prin intermediul 

chestionarului privind implementarea Statutului Elevului la nivel 
național și-au exprimat, în ultimul an, opțiunea lor privind 

materiile opționale (curriculumul la decizia școlii) pe care să le 
studieze la clasă. 

 

Pe o scară de la 1 la 5, în ce măsură consideri că 

materiile opționale îți satisfac nevoile și interesele? 

 

Întrebați cât de mult le satisfac nevoile și interesele 

aceste materii opționale, 15,5% dintre elevi au spus că aceste 
materii nu le satisfac nevoile, 16,2% afirmă că acestea o fac 

în mică măsură, peste un sfert (27%) declară că opționalele 
sunt utile într-o oarecare măsură, 22,9% dintre elevi au 

răspuns că acestea sunt utile în mare măsură, iar doar 18,4% 
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au putut afirma că materiile opționale le satisfac total nevoile 

și interesele educaționale. 

Au fost elevii din școala în care predați consultați, în 

acest an școlar, cu privire la materiile opționale pe 
care le vor studia în anul următor? 

 

 Întrebați dacă elevii au fost consultați cu privire la 
alegerea materiilor opționale pe care le studiază, majoritatea 

covârșitoare a profesorilor respondenți (80,9%) ne-a transmis 
faptul că elevii au avut ocazia să își exprime opțiunea cu privire 

la materiile opționale. În 5,9% din cazuri, elevilor nu le-a fost 

oferită această posibilitate. În același timp, un procent de 

13,2% din cadrele didactice care au răspuns la chestionar 
afirmă că nu știu să fi existat o astfel de consultare.  

 Pentru a centra cu adevărat sistemul de învățământ pe 
elev și pe nevoile acestuia, este necesar să avem posibilitatea 

de a ne alege materiile pe care dorim să le studiem, în așa fel 
încât să putem dobândi competențe care să ne asigure un bun 

parcurs profesional.  

Este de remarcat diferența dintre procentul de elevi care 

au spus că și-au ales singuri materiile opționale pe care să le 
studieze (60%), comparativ cu procentul profesorilor care au 

spus că elevii din școala lor au avut această posibilitate 
(80,9%). 

  

Da
80,9%

Nu știu
13,2%

Nu
5,9%
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În școala ta, există posibilitatea de a beneficia de 

consiliere școlară și psihologică în mod gratuit? 

 

Aflăm că procentul elevilor care știu de existența 

posibilității de a beneficia de consiliere școlară și psihologică în 
școală în mod gratuit a scăzut față de anul trecut, ajungând la 

64,2%, în timp ce 4,1% nu beneficiază de acest drept, iar 

31,8% nu știu dacă există un consilier școlar în școala lor. 

  

Da
64,2%

Nu știu
31,8%

Nu
4,1%

Consiliere psihopedagogică 
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Tu sau colegii tăi ați contestat rezultatele vreunei 

lucrări scrise? 

 

Doar 16,6% dintre elevii respondenți și-au exercitat 

sau au fost martori atunci când un coleg de-al lor și-a exercitat, 
pe parcursul ultimului an, dreptul de a contesta rezultatul 

evaluărilor scrise. 18,8% ar fi vrut, dar nu au făcut-o, 15,7% 
nu știau că au acest drept, iar în 48,9% din cazuri nu a fost 

nevoie. 

Au existat cazuri, în acest an școlar, în care elevii 

dumneavoastră să conteste nota obținută în urma unei 
lucrări scrise? 

 

 Chiar dacă elevii au încă din 2016 dreptul de a contesta 
nota obținută la o lucrare scrisă, doar 11,1% din profesorii 

care au participat la consultare au întâlnit elevi care au parcurs 
toți pașii aferenți procesului de contestare a rezultatului. 
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Ai observat, în ultimul an, cazuri în care colegi de-ai 

tăi să fie tratați diferit în funcție de rasă, etnie etc.? 

 

Un procent alarmant de 19,9% dintre elevii respondenți 

au observat cazuri de discriminare rasială, etnică sau pe baza 
statutului social, în ultimul an, în școala lor. 

 

 

Dacă da, de către cine erau tratați diferit? 

 

Dintre elevii respondenți care au observat situații de 

discriminare, 4,3% au spus că au sesizat comportamente 

discriminatorii din partea personalului auxiliar, 47,6% din 
partea profesorilor, iar 48,1% din partea altor elevi. 

 

 

Nu
80,1%

Da
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Ați observat, în ultimul an, cazuri în care elevi de-ai 

dumneavoastră să fie tratați diferit în funcție de rasă, 
etnie etc? 

 

 Din păcate, răspândirea fenomenului discriminării în 
școlile din România nu s-a oprit nici în acest an. Totuși, doar 

6,4% din profesori ne-au transmis faptul că au observat cazuri 
în care elevii au fost tratați discriminatoriu.  

 Într-un sistem educațional care se vrea a fi incluziv și 
prietenos pentru toate categoriile din elevi, comportamentele 

discriminatorii ar trebui să fie tratate cu toleranță zero. 

Dacă da, de către cine erau tratați diferit? 

 

 Dintre profesorii care au sesizat cazuri de discriminare, 

un procent de 67,6% ne transmite faptul că astfel de 

comportamente vin chiar de la alți elevi, în timp ce 21,8% 
afirmă că elevii sunt expuși la tratamente discriminatorii chiar 

de către alte cadre didactice.  

 Deși sistemul de învățământ ar trebui să asigure 

siguranța oricărui beneficiar direct al educației, suntem martorii 
unei răspândiri semnificative a fenomenului de bullying și 

cyberbullying. 

Nu
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Da
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Rezultatele lucrărilor scrise ți-au fost comunicate în 
termen de maximum 15 zile lucrătoare (3 săptămâni 

de școală)? 

 

Din totalul respondenților elevi, 22,5% au spus că 
termenul de 15 zile lucrătoare este respectat, 51,1% au 

afirmat că acesta este respectat de cele mai multe ori, 22,1% 
declară că termenul nu este respectat în majoritatea cazurilor, 

iar 4,3% au declarat că termenul este mereu depășit. 

Care este durata medie de zile lucrătoare în care 
corectați și aduceți elevilor rezultatele evaluărilor 

scrise? 

 

 Întrebați în ce interval de timp aduc rezultatele lucrărilor 
scrise elevilor, 2,8% dintre profesori spun că le sunt necesare 

peste 15 zile lucrătoare pentru evaluare, 4% dintre 
respondenți afirmă că evaluează în termen de 15 zile 

lucrătoare, 18,9% declară că le sunt suficiente 10 zile 
lucrătoare, iar 74,3% afirmă că aduc la cunoștință elevilor 

rezultatele evaluărilor scrise în 5 zile lucrătoare de la data la 
care a fost susținut testul. 

Tot timpul
22,5%

De cele mai multe ori
51,1%

De cateva ori
22,1%
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Rezultatele lucrărilor scrise 

 



 

 
19 

 

Cât de des ai oferit feedback semestrial profesorilor de 

la clasă în ultimul an școlar? 

 

În ciuda faptului că acesta a fost primul an în care 

metodologia de feedback semestrial aprobată de Ministerul 
Educației a fost implementată în teritoriu, procentul elevilor 

care nu și-au exercitat acest drept este îngrijorător – 34,7%. 
Doar 11,6% dintre elevi au spus că au oferit feedback în 

ambele semestre, la toate materiile, 13,7% spun că au făcut 
acest lucru în ambele semestre, la unele discipline, 3,5% - în 

unul dintre semestre, la toate disciplinele, 13,5% - în unul 

dintre semestre, la unele materii, 34,7% nu și-au putut 
exercita acest drept, în ciuda dorinței lor, iar 23% au refuzat 

să ofere feedback. 

Ați primit feedback semestrial din partea elevilor 

dumneavoastră? 

 

 Contrar răspunsurilor elevilor, 49,4% din cadrele 

didactice respondente au afirmat că au primit feedback din 
partea elevilor la finalul ambelor semestre din anul școlar 

Niciodată
34,7%

Nu am vrut
23,0%

Într-un 
semestru, doar 

la unele 
discipline

13,5%

În ambele semestre, la 
unele discipline

13,7%

Într-un semestru, doar la 
unele discipline

3,5%

În ambele semestre, la toate disciplinele
11,6%

În ambele 
semestre

49,4%

Doar în primul 
semestru

12,9%

Doar în al doilea 
semestru

13,0%

În nici un 
semestru

24,7%

Feedback semestrial 
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trecut, 13% - doar în al doilea semestru, 12,9% - doar în 

primul semestru, în timp ce 24,7% ne transmit că nu au primit 
în niciunul dintre semestre feedback semestrial.  

 Amintim faptul că, în luna iunie 2021, Ministerul 
Educației a emis Ordinul nr. 3864/2021, care aprobă 

metodologia de acordare a feedbackului semestrial de la elevi 
pentru profesori și care, astfel, pune în aplicare prevederile art. 

7, lit. aa) din Statutul elevului.  
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Ești informat cu privire la notele acordate, înainte ca 

acestea să fie trecute în catalog? 

 

 

Întrebați fiind dacă sunt informați cu privire la notele 
care li se acordă înainte de consemnarea lor în catalog, 

majoritatea elevilor (55,6%) spun faptul că de cele mai multe 
ori profesorii îi informează cu privire la consemnarea unei note 

în catalog, însă 38,2% declară că doar uneori profesorii o fac, 

iar 6,2% spun că acest drept stipulat în Statutul elevului nu 

este respectat niciodată. 

 

  

Da, de cele mai 
multe ori

55,6%

Da, uneori
38,2%

Nu
6,2%

Informarea elevilor cu privire la notele obținute 
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Ți-a fost trecută ție sau colegilor tăi absență în catalog 

în cazul în care erai prezent la ora de curs? 

 

Din totalul respondenților, 45,5% dintre răspunsuri 

confirmă că există cazuri în care elevii au fost considerați 
absenți atunci când aceștia participaseră la ora de curs, însă 

restul de 54,5% nu au întâmpinat un asemenea caz. Astfel, 
putem observa că dreptul prevăzut în Statutul elevului este 

încălcat în marea majoritate a situațiilor, iar procentul celor care 
au sesizat astfel de practici perimate este unul alarmant, având 

în vedere că absența nu este o modalitate de sancțiune, ci doar 

un mijloc de a ține evidența frecvenței elevilor la cursuri. 

  

Nu
54,5%

Da
45,5%

Consemnarea absențelor 
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Beneficiezi de decontarea cheltuielilor de transport 

care îți asigură deplasarea până la școală? (în cazul în 
care ești elev navetist) 

 

Din totalul de elevi navetiști, 43,9% nu beneficiază de 
decontarea cheltuielilor de transport, ceea ce demonstrează 

încă o dată că domeniul educației este subfinanțat și că elevii 
și părinții sunt cei care au de suferit din această cauză. De 

asemenea, 26,0% dintre aceștia au declarat faptul că 
transportul le este decontat doar parțial, iar 30,2% integral. 

 

  

Integral
30,2%

Parțial
26,0%

Deloc
43,9%

Decontarea cheltuielilor de transport 
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Ai beneficiat, pe parcursul acestui an școlar, de 

asistență medicală gratuită în cabinetul școlar sau în 
unitățile medicale de stat? 

 

Din totalul respondenților, 71,5% dintre elevi au 
declarat că nu au avut nevoie de asistență medicală, iar 25% 

dintre elevi afirmă că au primit asistență la cabinetul școlar în 
mod gratuit. Totuși, 3,5% dintre elevii respondenți nu au avut 

parte de asistență gratuită, deși ar fi avut nevoie. 

 

 

  

Da
25,0%

Nu am avut 
nevoie
71,5%

Nu, deși am 
avut nevoie

3,5%

Asistență medicală gratuită 
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Pe o scară de la 1 la 5, cum evaluezi că ți-ai îndeplinit 

datoria de a frecventa orele de cursuri și de a te 
pregăti pentru fiecare disciplină de studiu în acest an 

școlar? 

 

Dintre elevii respondenți, 0,9% au declarat că nu s-au 
pregătit niciodată pentru disciplinele pe care le studiază, 3,2% 

afirmă că au făcut-o într-o mică măsură, 16,2% spun că s-au 
pregătit într-o măsură acceptabilă, 40,6% că s-au pregătit în 

mare parte, iar 39% că s-au pregătit întotdeauna pentru toate 

disciplinele. 

Pe o scară de la 1 la 5, în ce măsură considerați că 

elevii din școala dumneavoastră se pregătesc pentru 
disciplina pe care o predați? 

 

 Întrebați despre importanța pregătirii pe care elevii o 
acordă materiei predate de aceștia, 74,5% dintre cadrele 

didactice consideră că elevii își dedică suficient timp pentru a 
se pregăti (indicatorii 3-5), în timp ce 6,1% consideră că 

studiul individual al elevilor nu este unul satisfăcător la materia 
pe care o predau (indicatorii 1-2). 
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Pe o scară de la 1 la 5, cum evaluezi măsura în care ai 

respectat regulamentul școlii tale, pe parcursul acestui 
an școlar? 

 

Din totalul respondenților, 1,5% dintre elevi au spus că 
nu au respectat deloc regulamentele școlare sau că au făcut-o 

într-o mică măsură, 6,8% că l-au respectat într-o măsură 
acceptabilă, 28,1% că le-au respectat în mare măsură, iar 

63,5% că le-au respectat în totalitate pe tot parcursul anului 
școlar. 

Pe o scară de la 1 la 5, în ce măsură considerați că au 

respectat, în ultimul an școlar, elevii din școala 
dumneavoastră regulamentul școlar și deciziile 

conducerii unității de învățământ? 

 

 Raportat la respectarea regulamentului unității școlare 

de care aparțin dar și a deciziilor conducerii școlii, 82,9% dintre 
profesori consideră că elevii respectă aceste atribuții într-o 

măsură medie și mare, în timp ce 13,6% cred că elevii ar 
putea fi mai atenți la importanța pe care o oferă. 3,6% sunt 

de părere că elevii nu respectă aceste norme așa cum ar trebui.  
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Ți s-a refuzat vreodată accesul la orele fizice/online, în 

ultimul an școlar, pe diverse motive, cum ar fi 
nepurtarea uniformei sau a lipsei elementelor de 

identificare? 

 

Conform reglementărilor în vigoare, elevii nu pot fi 

sancționați pentru nepurtarea uniformei, prin acest fapt elevul 
fiind privat de liberul acces la educație. Cu toate acestea, 

această problemă încă persistă în România, iar 6,8% dintre 
elevii respondenți afirmă că s-au confruntat cu această situație. 

 

 

  

Nu
93,4%

Da
6,6%

Refuzarea accesului elevilor în școală 
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Pe o scară de la 1 la 5, în ce măsură ai elaborat lucrări 

originale, respectând drepturile de autor și 
recunoscând sursele informațiilor pe care le-ai 

prezentat în lucrările tale (teste, referate, proiecte, 
eseuri)? 

 

Dintre elevii respondenți, 2,2% nu au respectat 
drepturile de autor, 4,1% au făcut-o într-o mică măsură, 

18,7% au menționat rar sursele, 35% au respectat în mare 
parte această îndatorire, iar 40,1% în totalitate. 

Pe o scară de la 1 la 5, în ce măsură credeți că elevii 

din școala dumneavoastră elaborează lucrări originale, 
respectând drepturile de autor? 

 

 Cu privire la respectarea drepturilor de autor din 
perspectiva profesorilor, 42,6% dintre aceștia consideră că 

elevii menționează conținutul din care folosesc informații, 
37,6% sunt de părere că elevii își însușesc anumite informații 

care nu le aparțin, iar 19,9% consideră că elevii își însușesc 
total informațiile, fără menționarea surselor de inspirație. 
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Ai putut participa la ședințele Consiliului Școlar al 

Elevilor, fără vreo constrângere sau îngrădire? (ex. 
absențe nemotivate) 

 

Din totalul răspunsurilor, reiese că doar 20,3% dintre 
elevii au putut participa la activitățile consiliului școlar al 

elevilor, pentru 27,7% acest drept a fost îngrădit, iar 52% 
dintre elevi nu au dorit să participe la acestea. 

 

Pe o scară de la 1 la 5, în ce măsură elevilor din școala 

dumneavoastră le este permisă, în mod nemijlocit, 
participarea la ședințele Consiliului Elevilor? 

 

 Privitor la permisiunea elevilor de a putea participa la 
ședințele Consiliului Elevilor, 84,8% dintre respondenții 

profesori susțin că elevii au putut participa într-o mare măsură, 
8,5% consideră că participarea elevilor la ședințe putea fi mai 

accesibilă, iar 6,6% dintre profesori consideră că participarea 
nu a putut fi posibilă sau a fost foarte slab promovată. 
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Cunoști colegi de clasă cărora să le fi fost interzis, în 

ultimul an școlar, să candideze pentru o funcție în 
Consiliul Elevilor? 

 

O modalitate prin care rezultatul procesului electoral 
este afectat este prin interzicerea anumitor elevi de a candida. 

4% dintre respondenți au asistat la astfel de cazuri, fapte ce 
au afectat, bineînțeles, rezultatul alegerilor elevilor 

reprezentanți din aceste unități de învățământ preuniversitar. 

Au fost organizate vreodată alegeri pentru funcțiile 

vacante din cadrul Consiliului Școlar al Elevilor de 
către personalul didactic? 

 

 69,4% dintre profesori sunt de părere că au fost 
organizate alegeri pentru funcțiile vacante din cadrul consiliului 

școlar al elevilor din unitatea în care predau, în timp ce 30,6% 
susțin că nu au fost organizate alegeri, ceea ce denotă o lipsă 

de informare referitoare la obligativitatea existenței unui 
consiliu școlar al elevilor în fiecare unitate de învățământ. 

Nu
96,0%

Da
4,0%

Da
69,4%

Nu
30,6%

Asigurarea dreptului de a alege și de a fi ales 
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Pe o scară de la 1 la 5, în ce măsură ai respectat 

curățenia, ordinea și liniștea în perimetrul școlii tale, 
ori bunul mers al orelor online, fără a deranja în vreun 

fel cursurile? 

 

 Peste 70% dintre elevii respondenți spun că au 

respectat întotdeauna această îndatorire, 21,6% spun că au 
respectat în mare măsură și 5,1% spun că au respectat acest 

punct din Statutul Elevului într-o măsură acceptabilă, în timp ce 
1,4% afirmă că nu au în vedere aproape deloc acest aspect.  

Pe o scară de la 1 la 5, în ce măsură considerați că 

elevii păstrează curățenia, liniștea și ordinea în mediul 
școlar din care faceți parte, ori bunul mers al orelor 

online, fără a deranja în vreun fel cursurile? 

 

 Deși 66,2% dintre cadrele respondente sunt de părere 

că elevii au respectat buna conduită în cadrul orelor 
desfășurate în format fizic/online într-o mare și foarte mare 

măsură, 25,4% sunt de părere că au existat situații în care 
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elevii nu au ținut cont de conduită, în timp ce un procent de 

8,5% sunt îngrijorați de conduita pe care elevii au păstrat-o. 

Ai observat cazuri în care profesori din școala ta să se 

comporte nerespectuos cu alte persoane? 

 

  Întrebați dacă au observat cazuri în care profesorii au 

avut un comportament nerespectuos față de alte persoane, 
58,3% dintre elevii respondenți spun că nu a fost cazul, 

38,8% au asistat la situații în care profesorul a avut un 
comportament nepotrivit față de elevi, 1,9% și-au observat 

profesorii fiind nerespectuoși cu alți profesori, iar 1% dintre 

elevi au văzut că unii profesori s-au comportat nepotrivit cu 

personalul didactic auxiliar/nedidactic.  

 

  

Nu
58,3%

Da, cu elevi
38,8%

Da, cu alți 
profesori

1,9%

Da, cu personalul didactic 
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1,0%
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În ultimul an școlar, ai deținut asupra ta sau ai 

consumat, în mediul școlar sau în timpul orelor online, 
vreuna dintre substanțele de mai jos? 

 

 92,8% dintre elevii respondenți au spus că nu au 
deținut sau consumat în timpul programului școlar băuturi 

alcoolice, țigări sau substanțe interzise, iar 7,2% precizează că 
au sesizat astfel de cazuri în spațiul școlar. 

  

În acest an școlar, cât de dese au fost cazurile în care 

elevii dețineau asupra lor sau consumau în timpul 
orelor online băuturi alcoolice, substanțe interzise, 

țigări? 

 

 Întrebați cu privire la deținerea sau consumarea 

băuturilor alcoolice, a substanțelor interzise sau a țigărilor, 

95,1% dintre profesori au constatat că elevii nu au folosit în 
incinta unității școlare cele enumerate mai sus deloc sau 

aproape deloc, iar 4,9% au întâlnit cazuri de elevi care au 
consumat substanțele anterioare.  
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În ultimul an școlar, ai instigat, ai participat sau ai 

asistat la acte de violență fizică/verbală/emoțională, 
în școala ta? 

 

 Întrebați fiind dacă în ultimul an școlar au instigat, au 
participat sau au asistat la acte de violență fizică, verbală sau 

emoțională în școala lor, 78,8% dintre elevii respondenți au 
afirmat că nu au participat la astfel de acte, în vreme ce 21,2% 

au spus că au făcut-o. 

Ați asistat, în acest an școlar, la cazuri în care elevul a 

agresat fizic/verbal/emoțional vreun profesor? 

 

 Privitor la comportamentul elevilor față de profesori, 

86,6% dintre respondenții cadrelor didactice nu au întâlnit 
cazuri de agresiune fizică, verbală sau emoțională, însă 13,4% 

au sesizat de asemenea situații. 

  

Nu
78,8%

Da
21,2%

Nu
86,6%

Da
13,4%

Violența în școli 
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Dacă ești major/ă, ți se permite părăsirea unității de 

învățământ în timpul programului? 

 

 Majoritatea elevilor respondenți (77,7%) nu sunt 

majori, însă, dintre cei majori, 56,5% spun că nu le-a fost 
permis să părăsească perimetrul școlii, în vreme ce 43,5% au 

spus că le-a fost permis să facă acest lucru.  

 

 

Dacă nu ești major/ă, ai părăsit școala în timpul 

programului? 

 

 Cu toate acestea, 38,5% dintre elevii respondenți care 

nu erau majori au părăsit oricum perimetrul unității de 
învățământ, însă 61,5% dintre aceștia nu au făcut-o. Astfel, 

se remarcă absența pazei asigurate de unitatea de învățământ, 
care ar trebui să nu permită părăsirea incintei decât pentru 

elevii majori. 

 

Da
43,5%

Nu
56,5%

Da
38,5%

Nu
61,5%

Părăsirea perimetrului unității de învățământ 
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În școala dumneavoastră, li se permite părăsirea 

școlii, în timpul programului, elevilor majori? 

 

 Dintre cadrele didactice, 72,1% relatează faptul că 

elevii majori pot părăsi liceul în care învață, în timp ce, în 
celelalte cazuri, care cumulează 27,9%, elevilor majori nu le 

este respectat acest drept. 

  

Nu
72,1%

Da
27,9%
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Dacă ai fost acuzat de o încălcare a regulamentelor, 

actelor normative în vigoare, ai putut să exerciți 
dreptul la apărare? 

 

 Întrebați fiind dacă au putut beneficia de apărare, în 
cazul în care au fost acuzați de încălcarea vreunui regulament 

sau a actelor normative în vigoare, 86,3% dintre elevii 
respondenți spun că nu a fost cazul, 6,9% spun că nu au 

beneficiat de acest drept, iar 6,8% au declarat că au beneficiat 
de apărare în condițiile legii. 

Pe o scară de la 1 la 5, în ce măsură credeți că li s-a 

oferit elevilor sancționați dreptul la apărare, conform 
legii? 

 

 Raportat la respectarea dreptului la apărare din viziunea 
cadrelor didactice, elevilor sancționați le-a fost respectat acest 

drept în procent de 88,7%, în timp ce 7,4% sunt de părere 
că dreptul acestora a fost parțial respectat, iar 3,9% definesc 

acest drept ca fiind într-o mare măsură nerespectat. 
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În ultimul an școlar, ai fost sancționat în fața 

colectivului clasei sau al școlii? 

 

 Un procent îmbucurător de elevi – 92,6%, spun că nu 

au fost mustrați în fața clasei. Totuși, 7,4% dintre respondenți 
spun că au fost mustrați în fața clasei, deși acest lucru este 

interzis, conform Statutului elevului. 

 

 

Cât de des au fost elevii din școala în care predați 

sancționați în fața colectivului clasei/școlii? 

 

 71% dintre elevii la care predau cadrele respondente 

nu sunt sancționați în fața colectivului de elevi, în timp ce 29% 
dintre profesori afirmă că aceste practici sunt încă folosite în 

sistem, deși legea impune aplicarea observației individuale ca 
metodă de sancțiune. 
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În ultimul an școlar, ai fost sancționat pentru vreo 

faptă petrecută în afara școlii și a activităților 
extrașcolare, inclusiv pentru activitatea în mediul 

online? 

 

 94,5% dintre elevii respondenți spun că nu au fost 

sancționați pentru vreo faptă petrecută în afara școlii și a 
activităților extrașcolare, inclusiv pentru activitatea în mediul 

online, în vreme ce 5,5% spun că au fost sancționați pentru 
astfel de fapte.  

Tu sau colegii tăi ați fost sancționați, în ultimul an 

școlar, împreună cu persoana vinovată de o abatere, 
deși nu fuseserăți implicați/complici? 

 

 În același timp, 90,3% dintre elevii respondenți spun 
că nu au fost sancționați, în ultimul an școlar, împreună cu o 

altă persoană, deși nu fuseseră implicați sau complici. Totuși, 
9,7% spun că s-au regăsit într-o asemenea situație. 
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Pe o scară de la 1 la 5, cât de des sesizați autoritățile 

competente atunci când în școala dumneavoastră se 
produce o ilegalitate? 

 

 49,5% dintre cadrele didactice sesizează autoritățile 
competente atunci când în incinta unității de învățământ de 

care aparțin se produce o ilegalitate, 17,8% procedează la 
aceasta într-o oarecare măsură, iar 32,7% o fac foarte rar sau 

deloc. 

 

  

19.1%

13.6%

17.8%
20.9%

28.6%

0

100

200

300

400

500

600

700

1 2 3 4 5

Sesizarea autorităților la producerea unor ilegalități 
 



 

 
41 

 

Sumar executiv 
În urma analizării rezultatelor consultării, am constatat că: 

● peste o treime din respondenți (38,1%) nu au auzit de 

Statutul Elevului, lucru care demonstrează că 
documentul nu a fost diseminat și prezentat principalilor 

actori ai sistemului educațional – o principală sursă a 
dezinformării și a necunoașterii drepturilor și 

îndatoririlor; 

● 3,5% din elevi nu au dispus de dispozitive care să le 

faciliteze accesul în cadrul școlii online, în timp de 
11,3% au dispus parțial de dispozitive, lucru care 

limitează considerabil accesul la educație pentru toți 
elevii; 

● 40% dintre elevi nu și-au exprimat opțiunea cu privire 
la alegerea disciplinelor opționale, o practică ce 

îngrădește considerabil participarea elevilor la luarea 

deciziilor, precum și necesitatea individualizării 
parcursului educațional; 

● 48,4% dintre elevi declară că nu li se comunică nota 

obținută la evaluare înaintea ca aceasta să fie trecută în 
catalog; 

● 19,9% dintre elevii respondenți au observat cazuri de 
discriminare rasială, etnică sau pe baza statutului social 

fiind accentuat procesul de bullying, deși școala ar trebui 
să reprezinte un mediu propice dezvoltării psiho-

emoționale a elevilor; 

● 26,4% dintre elevi afirmă faptul că perioada de 

maximum 15 zile lucrătoare în care trebuiau să 
primească rezultatele evaluărilor scrise a fost depășită; 

● 34,7% din elevi nu au putut acorda feedback semestrial 
măcar în unul din cele două semestre ale anului școlar, 

în ciuda faptului că, în luna iunie 2021, a fost aprobată 
metodologia de acordare a feedbackului semestrial 

pentru profesori, ca metodă de aplicare a prevederilor 
Statutului elevului; 
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● Consemnarea absenței în catalog se poate face numai 

atunci când elevul nu participă la ora de curs. Cu toate 
acestea, 45,5% din elevi afirmă că au participat la ora 

de curs, dar le-a fost totuși consemnată absență din varii 
motive, inclusiv ca metodă coercitivă; 

● Aproximativ 45% dintre elevi au sesizat situații în care 
evaluarea de la clasă nu a fost obiectivă și corectă; 

● Aproape o treime dintre elevi (31,8%) declară că nu 
cunosc dacă există un consilier școlar în unitatea de 

învățământ, deși ar trebui ca acesta să organizeze o 
ședință de consiliere individuală cu toți elevii școlii cel 

puțin o dată pe an. 
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Recomandări 
 Până să ajungă cu adevărat un sistem calitativ și centrat 
pe elev, învățământul românesc mai are mulți pași de parcurs. 

Printre cei mai importanți se numără consultarea elevilor și 
implicarea activă și reală a acestora în procesele decizionale, 

pentru a ne asigura că orice reformă propusă sau implementată 
are în vedere, în primul rând, interesul superior al celor 

considerați beneficiari direcți ai educației. În acest sens, 
analizând atât perspectiva elevilor, cât și pe cea a cadrelor 

didactice, cu privire la modul în care Statutul Elevului a fost 
implementat în unitățile de învățământ din România în anul 

școlar 2020-2021, Consiliul Național al Elevilor a elaborat un set 
de recomandări care, odată implementate, vor aduce un plus 

valoare întregului sistem educațional. 

 Redăm, mai jos, propunerile și recomandările Consiliului 

Național al Elevilor, pentru anul școlar 2021-2022: 

1. Siguranța elevilor și cadrelor didactice în 
contextul pandemiei de COVID-19 

 

• Asigurarea tuturor materialelor sanitare necesare pentru 

o bună desfășurare a cursurilor în format fizic; 
• Urgentarea, de către Oficiul Național pentru Achiziții 

Centralizate, a procedurii de achiziție a celor 70 de 

milioane de teste non-invazive și realizarea unei proceduri 
de administrare a acestora; 

• Testarea bisăptămânală a elevilor și a cadrelor didactice 
împotriva COVID-19 cu teste antigen non-invazive; 

• Organizarea unor controale periodice de către corpurile 

de control din cadrul instituțiilor prefectului, în parteneriat 
cu inspectoratele școlare și direcțiile de sănătate publică; 

• Extinderea programului de ore remediale pentru orice 

elev care solicită acest lucru; 
• Descentralizarea deciziei de suspendare a cursurilor, în 

așa fel încât consiliile de administrație ale unităților de 
învățământ să poată decide trecerea la învățământul 

exclusiv online în baza unui algoritm cu mai mulți 
parametri, precum: acoperirea vaccinală în rândul 

elevilor, profesorilor și personalului nedidactic și didactic 
auxiliar, infrastructura disponibilă, capacitatea de testare, 

numărul de îmbolnăviri etc.; 
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• Informarea constantă a elevilor, părinților și profesorilor, 

prin intermediul direcțiilor de sănătate publică, al 
personalului medical, al mediului ONG, cu privire la 

beneficiile vaccinării împotriva SARS-CoV-2, prin metode 
adaptate, accesibile și ușor de înțeles pentru toți elevii. 

 

2. Curriculum și planuri-cadru 
 

• Reluarea procesului de elaborare al noilor planuri-cadru 

pentru liceu, prin operaționalizarea grupurilor de lucru; 

• Introducerea în noua arhitectură curriculară a noțiunii de 
curriculum la decizia elevului din oferta școlii (CDEOȘ), 

care să înlocuiască actualul CDȘ (curriculum la decizia 
școlii) și care să ofere posibilitatea elevilor să își aleagă 

materii de pe urmă cărora să dobândească 
competențele personale și profesionale ce îi vor ajuta în 

parcursul educațional și profesional; 

• Oferirea posibilității elevilor de a studia materiile alese, 
fără a ține cont de opțiunea majorității celorlalți elevi din 

clasă; 

• Diminuarea disciplinelor și numărului de ore din 

trunchiul comun, în mod succesiv, astfel încât un elev 
ajuns în clasa a XII-a să studieze o pondere mai mare 

de ore alese de el decât ore de cultură generală; 
• Alocarea unui număr mai mare de ore pentru stagiile de 

practică în cadrul liceelor tehnologice, vocaționale, 

profesionale și postliceale, astfel încât elevii să deprindă 
în mod efectiv competențele specifice profesiei alese; 

• Corelarea planurilor-cadru cu profilul absolventului. 
 

3. Participarea elevilor la procesele decizionale 

 

• Modificarea metodologiei de funcționare a consiliilor de 

administrație ale inspectoratelor școlare județene, în așa 

fel încât elevii reprezentanți să fie incluși ca observatori 
permanenți la ședințele acestui for; 

• Includerea reprezentanților elevilor în comisiile de etică 
de la nivelul inspectoratelor școlare; 

• Participarea reprezentanților elevilor, ca evaluatori 

externi, la inspecțiile derulate de Agenția Română pentru 



 

 
45 

 

Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar și 

desemnarea unui observator permanent în Consiliul 
ARACIP; 

• Monitorizarea integrării elevilor în comisiile de evaluare 
și asigurare a calității și în comisiile pentru combaterea 

și prevenirea violenței de la nivelul unităților de 
învățământ preuniversitar, conform ROFUIP; 

• Constituirea, pe lângă consiliile județene și pe lângă 

consiliile locale a unor consilii consultative pe probleme 
de tineret, din care să poată face parte și reprezentanți 

ai consiliilor județene ale elevilor. 
 

4. Consiliere și orientare școlară 
 

• Suplimentarea numărului de consilieri școlari, astfel 
încât prevederile legale referitoare la numărul de elevi 

arondați la un consilier să fie respectat, iar aceștia să 

poată consilia toți elevii cel puțin o dată pe an școlar; 
• Modificarea programei școlare aferente ariei curriculare 

„Consiliere și orientare”, în așa fel încât noțiunile 

referitoare la sănătatea psiho-emoțională, 

managementul stresului, managementul emoțiilor etc. 
să fie abordate în cadrul orelor de curs aferente acestei 

arii curriculare; 
• Asigurarea prezenței consilierului școlar la cel puțin o oră 

de dirigenție pe semestru; 
• Asigurarea unui spațiu propice desfășurării activității de 

consiliere școlară; 

• Desemnarea unei persoane, din rândul personalului 
unității de învățământ, responsabilă de relația cu direcția 

generală de asistență socială și protecția copilului, în 

vederea identificării situațiilor de risc în care se pot afla 
elevii; 

• Realizarea orelor de orientare școlară și profesională în 
ultimii doi ani din fiecare ciclu de învățământ (clasele a 

VII-a/a VIII-a, respectiv a XI-a/a XII-a). 
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5. Acordarea feedbackului semestrial 
 

• Asigurarea, de către conducerile unităților de 

învățământ, a materialelor necesare procesului de 
acordare a feedbackului semestrial; 

• Monitorizarea gradului în care se realizează dialogurilor 
între cadre didactice și principalii beneficiari ai educației, 

ca urmare a procesului de acordare a feedbackului 

semestrial, la nivelul fiecărei școli; 
• Înțelegerea, de către toți actorii implicați în actul 

educațional, a scopului colectării feedbackului - 
facilitarea unor dialogurilor reale între cadrele didactice 

și principalii beneficiari ai sistemului de învățământ, ce 
vor crește calitatea actului educațional; 

• Introducerea rezultatelor feedbackului venit din partea 

elevilor ca pondere în calificativul anual al cadrelor 
didactice. 
 
 
 
 
 

6. Combaterea fenomenelor de bullying și 
delincvență juvenilă 
 

• Eficientizarea comisiei de prevenire și combatere a 

violenței în mediul școlar, precum și a comisiei pentru 

evaluare și asigurare a calității de la nivelul fiecărei 
unități de învățământ preuniversitar, printr-o analiză 

reală și complexă a situațiilor de risc existente la nivelul 
școlii și prin identificarea unor strategii de combatere a 

fenomenului de bullying; 
• Susținerea, în cadrul orelor de dirigenție, a unor sesiuni 

de informare privind efectele negative generate de 
perpetuarea celor două fenomene asupra elevilor; 

• Sancționarea, în mod gradual, așa cum prevede Statutul 

elevului, a elevilor ce adoptă comportamente 
discriminatorii și/sau agresive, astfel încât, subiectul în 

cauză să fie tratat cu toleranță zero; 
• Aplicarea unor sancțiuni pentru profesorii care girează 

comportamente discriminatorii la nivelul școlii, conform 

codului de etică al personalului didactic. 
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7. Incluziune școlară 
 

• Realizarea unor materiale didactice adaptate pentru 

elevii cu cerințe educaționale speciale, respectiv cu 
dizabilități, astfel încât acestea să se plieze pe nevoile 

reale ale principalilor beneficiari ai educației; 
• Formarea personalului didactic în domeniul 

psihopedagogiei speciale, pentru a putea realiza 

strategii individuale adaptate nevoilor fiecărui elev, 
indiferent de dizabilitate; 

• Suplimentarea numărului de profesori de 
sprijin/itineranți, care să ofere consiliere specializată 

pentru elevi, părinți și profesori; 
• Asigurarea infrastructurii speciale în toate unitățile de 

învățământ preuniversitar, cu precădere în cele ale căror 

cursuri sunt frecventate de elevi cu dizabilități - rampe 
de acces adaptate, ascensoare, toalete adaptate 

nevoilor elevilor cu dizabilități etc.; 
• Adaptarea programelor școlare pentru elevii cu cerințe 

educaționale speciale, cu ajutorul profesorilor de 

sprijin/itineranți. 

 
8. Transparentizarea procesului decizional de la 

nivel școlar  
 

• Redactarea regulamentelor de organizare și funcționare 
ale unităților de învățământ preuniversitar în 

conformitate cu actele normative superioare ce prevăd 
părți componente ale sistemului educațional; 

• Participarea elevilor reprezentanți la procesul de 

redactare a regulamentelor unităților de învățământ; 
• Publicarea pe site-urile unităților de învățământ 

preuniversitar a tuturor hotărârilor consiliului de 

administrație și a altor documente de interes public, 
precum execuțiile bugetare, declarațiile de avere și de 

interese, oferta educațională, regulamentul de 
organizare și funcționare, planul managerial, lista de 

achiziții, organigrama, componența consiliului de 
administrație etc. 
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9. Finanțarea învățământului preuniversitar 
 

• Creșterea treptată a procentului din PIB alocat sectorului 

de educație, astfel încât să se ajungă într-un timp cât 
mai scurt la procentul de 6% alocat pentru educație, așa 

cum prevede Legea educației naționale nr. 1/2011; 
• Asigurarea, de către consiliile locale, a unei finanțări 

complementare axate pe nevoile reale ale unităților de 

învățământ și fixarea atenției asupra proiectelor de 
dezvoltare a infrastructurii școlare deja existente; 

• Modificarea formulei de calcul a costului de standard per 
elev, în așa fel încât acesta să fie calculat pe baza unor 

criterii specifice, precum mediul de proveniență 
(urban/rural), situația socio-economică a familiei, gradul 

de risc în care se află elevul, astfel încât diferențele să 
fie diminuate pe cât posibil. 

10. Bursele elevilor 
 

• monitorizarea, prin intermediul inspectoratelor școlare, 

a respectării criteriilor generale de acordare a burselor 
în unitățile de învățământ preuniversitar; 

• alocarea fondurilor necesare pentru cuantumul minim al 

burselor școlare, în conformitate cu HG nr. 1094/2021; 
• majorarea, de către consiliile locale, a cuantumurilor 

burselor școlare, prin suplimentarea cuantumului minim 

cu cel puțin aceeași sumă alocată înainte de momentul 
adoptării cuantumului minim. 

 

11. Infrastructura școlară 
 
• Dotarea unităților de învățământ preuniversitar cu 

laboratoare și ateliere moderne, astfel încât cunoștințele 
asimilate în orele de curs să poată fi puse în practică; 

• Realizarea manualelor școlare pentru toate clasele și 

formațiunile de studiu, astfel încât să nu mai existe 
situații în care acestea să lipsească la fiecare început de 

an școlar; 
• Dotarea unităților de învățământ cu infrastructură 

digitală care să răspundă nevoilor actualei generații de 

elevi. 
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12. Transportul elevilor 
 

• modificarea OUG nr. 50/2021 pe cale parlamentară, 

astfel încât legea să înlocuiască sistemul de decont cu 
un sistem coerent și aplicabil de asigurare a 

transportului gratuit pentru elevii navetiști, fără niciun 
fel de implicație financiară din partea acestora; 

• fixarea unor tarife maximale pe care operatorii de 

transport să le respecte, astfel încât sumele din bugetul 
de stat aferente asigurării transportului gratuit al elevilor 

să fie predictibile; 
• încheierea de contracte de serviciu public între consiliile 

județene și operatorii de transport. 
 

13. Integritatea academică și etica profesională 
 

● cultivarea noțiunii de drepturi de autor în lucrările 
elevilor și promovarea conținuturilor originale realizate 

de elevi și profesori, respectiv sancționarea derapajelor; 
● combaterea fenomenului de „fondul clasei/școlii”, prin 

sancționarea oricăror de încercări de a colecta bani în 
mod ilegal din partea elevilor și părinților; încurajarea 

solicitării, către autoritățile publice locale, a finanțării 

complementare pentru unitățile de învățământ; 
● monitorizarea atentă, din partea Ministerului Educației, 

a organizării meditațiilor particulare cu elevii, respectiv 
sancționarea acestor practici dacă încalcă reglementările 

Codului de etică al personalului didactic sau normele 
fiscale; extinderea programului de ore remediale pentru 

toți elevii doritori, nu doar pentru cei aflați în risc socio-
educațional, astfel încât să poată beneficia de pregătire 

suplimentară gratuită, cu precădere la disciplinele de 
examen; 

● modificarea Codului-cadru de etică a personalului 
didactic, în așa fel încât să prevadă în mod clar ce 

sancțiuni pot fi aplicate profesorilor cu atitudini 
necorespunzătoare în sala de clasă. 


