
„CURRICULUM NAȚIONAL 
OBLIGATORIU ACTUALIZAT PENTRU 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL” 
Linie de finanțare dedicată prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii 
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Ce este “Curriculum național obligatoriu actualizat 
pentru învățământul gimnazial?” 

Este un apel de proiecte destinat revizuirii curriculum-ului național obligatoriu pentru învățământul gimnazial, 
precum și formării profesionale unitare a personalului didactic cu privire la utilizarea noului curriculum.  

• Alocarea totală este de 35 milioane de euro împărțiți astfel: 

• 27 mil. euro – pentru formarea profesională continuă a personalului didactic  

• 4 mil. euro – pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național obligatoriu în unitățile 
școlare 

• 5 mil. euro – pentru dezvoltare curriculum-ului național obligatoriu pentru învățământul gimnazial 

• Destinația fondurilor europene:  

• Realizarea și validarea curriculum-ului național obligatoriu revizuit pentru învățământul gimnazial  

• Formarea unitară a personalului didactic din învățământul gimnazial, urmare a procesului de dezvoltare 
și validare curriculară 

• Pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național obligatoriu revizuit pentru 
învățământul gimnazial în cadrul unor unități școlare pilot la nivel național. 
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Impactul la care ne uităm 

 

• 8000 de elevi (din învățământul preuniversitar, ISCED 2), în special elevi din grupurile 
vulnerabile  

• 2800 de experți în dezvoltarea curriculară, autori de manuale școlare sau alte materiale 
didactice (inclusiv în format digital)  

• 700 de experți din personalul partenerilor sociali în educație, inclusiv din ONG-uri  

• 50350 de oameni din categoriile: personal didactic din învățământul preuniversitar de nivel 
gimnazial (ISCED 2); manageri școlari din învățământul preuniversitar de nivel gimnazial 
(ISCED 2); personal al partenerilor sociali în educație, inclusiv din ONG-uri; personal de 
sprijin din școli de nivel gimnazial (ISCED 2)  
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Cui se adresează? 

• Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice  și agențiilor, structurilor/alte 
organisme aflate în subordinea/coordonarea MENCS şi alte organisme publice cu atribuţii 
în domeniul educației şi formării profesionale, inclusiv în domeniul asigurării calității în 
învățământul preuniversitar. 

Beneficiarii finali : 

• Elevi (din învățământul preuniversitar, ISCED 2), în special elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe 
elevii aparținând minorității roma, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități, elevi din comunitățile 
dezavantajate economic 

• Experți în dezvoltarea curriculară, autori de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în 
format digital) relevante pentru implementarea curriculumului revizuit pentru învățământul 
preuniversitar de nivel gimnazial (ISCED 2) 

• Personal didactic din învățământul preuniversitar de nivel gimnazial; personal de sprijin din școli de nivel 
gimnazial (ISCED 2); personalul partenerilor sociali în educație, inclusiv din ONG-uri 

• Manageri școlari din învățământul preuniversitar de nivel gimnazial (ISCED 2) 
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Elaborarea curriculum-ului național obligatoriu revizuit 
pentru învățământul gimnazial 

Etapa 1 – Realizarea și adoptarea de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 
a unui document strategic de asumare a viziunii modificărilor în domeniul curriculum-ului  
național obligatoriu revizuit pentru învățământul gimnazial 

Etapa 2 -  Elaborarea și validarea de către MENCȘ a noului plan de învățământ și a 
programelor școlare pentru învățământul gimnazial 

Etapa 3 – Elaborarea și validarea de către MENCȘ a standardelor curriculare de performanță 
pentru învățământul gimnazial și a seturilor de descriptori de performanță 

Etapa 4 – Formarea unitară a personalului didactic din învățământul gimnazial, urmare a 
procesului de dezvoltare și validare curriculară descris în etapele anterioare (1-3). 

Etapa 5 – Pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național obligatoriu revizuit 
pentru învățământul gimnazial în cadrul unor unități școlare PILOT 
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Pentru mai multe informații, accesați Ghidul Solicitantului, 
publicat pe site-ul MFE: 

www.fonduri-ue.ro  
 

Pentru propuneri, vă rugăm să ne scrieţi la adresa: 
ghid.gimnaziu@fonduri-ue.ro  
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