
 

 

04.02.2021 

Către:   Guvernul României – Ministerul Educației 

În atenția:  Domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educației 

Ref:  Propunerile Grupului de lucru pentru educație al CDR privind planurile cadru 

pentru liceu 

Stimate Domnule Ministru, 

În numele Grupului de lucru pentru educație al Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR) 

vă trimit această scrisoare pentru a vă înainta propunerile noastre privind planurile cadru 

pentru liceu. 

În contextul Agendei pentru educația digitală adoptată la nivelul Uniunii Europene și al 

Strategiei privind digitalizarea educației din România 2021-2027 aflată în consultare publică, 

considerăm că dezvoltarea abilităților digitale trebuie să rămână o prioritate a eforturilor de 

reorganizarea curriculară. 

Astfel, propunem: 

1. Includerea a minimum unei ore de informatică și a unei ore de TIC în trunchiul 

comun, în fiecare an de studiu, pentru toate formele de învățământ – Orele 

suplimentare de informatică vor rămâne în curriculumul diferențiat pentru profilurile  

de specialitate. Întreruperea orelor de programare în clasa a IX-a pentru elevii care nu 

urmează un profil informatic diminuează șansele acestora de a dezvolta competențe 

digitale adecvate societății și economiei actuale, precum și șansele acestora de a se 

integra pe o piață a muncii din ce în ce mai digitalizată. 

2. Evaluarea competențelor digitale la bacalaureat, inclusiv algoritmica și bazele 

programării – Includerea tehnologiei informației în cadrul probelor de bacalaureat 

reflectă rolul important al acesteia în parcursul de dezvoltare al oricărui cetățean, 

stimulând noile generații să investească în formare competențelor de bază pentru o 

societate digitală. De asemenea, algoritmica poate stimula și dezvoltarea altor abilități 

esențiale, precum gândirea critică și rezolvarea de probleme complexe. 

Grupul de lucru pentru educație al CDR își exprimă întreaga disponibilitate de a continua 

colaborarea transparentă și constructivă cu Ministerul Educației și de a susține eforturile 

autorităților prin expertiza membrilor noștri. 

Cu respect, 

Măriuca Talpeș  

Lider al Grupului de lucru pentru educație  

Coaliția pentru Dezvoltarea României  



 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Despre Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) 

CDR este o inițiativă privată construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a 

membrilor săi și reunește organizații cum sunt Camera Americană de Comerț în România 

(AmCham), Camera Franceză de Comerț în România (CCIFER), Asociația Oamenilor de Afaceri 

din România (AOAR), Camera de Comerț și Industrie Română-Germană (AHK), Romanian 

Business Leaders (RBL), Consiliul Investitorilor Străini (FIC), Confederația Patronală Concordia 

(CPC) şi Consiliul Naţional al Ȋntreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR).  

Membrii CDR contribuie voluntar cu resursele și expertiza necesară formulării unor opinii 

comune cu privire la politici publice cu impact asupra mediului de afaceri. Companiile  

reprezentate de cele 25 de organizații de afaceri membre CDR angajează peste un milion de 

oameni și generează aproximativ 50% din PIB.   

Scopul CDR este de a oferi o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituții 

publice pe teme care au impact asupra climatului economic și de afaceri din România.  

www.coaliția.org  
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