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Îndrăznește să crezi în România
Programul ,,Garanția pentru
Tineret"







alocații pentru finalizarea
studiilor (€21 mil.,
€350/pers).
alocații pentru finalizarea
gimnaziului (€ 24 mil.,
€400/pers).
burse profesionale 400
lei/lună.
sprijin de 250lei/lună pentru
continuarea studiilor de
către tinerii din familiile
sărace.
creșterea Burselor
studențești până la 175
lei/student până în 2020.
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Reclădire națională
,,Burse de reziliență” care să
recompenseze elevii care obțin rezultate
în primii 25%, dar provenind dintre cei
mai dezavantajați 25% elevi.

În sfârşit ai cu cine
Alocarea a 6% din PIB.

Creșterea anuală a salariilor cadrelor
didactice în medie cu 20% începând cu a
doua jumătate a anului 2017, până la
dublarea acestora, însoțită de evaluarea
corpului didactic.

Asigurarea de resurse suplimentare în
școli cum ar fi mentori, asistenți sociali și
mediatori și cursuri de dezvoltare
profesională de-a lungul carierei.
Implicarea administraţiei locale în
finanţarea învăţământului: decontarea
chiriei, a cheltuielilor de întreținere a
locuinței și decontarea transportului.

50.000 de grădinițe și creșe
18.000 de locuri in învățământul
preuniversitar într-un singur schimb.
Construirea de campusuri școlare.

Reformă a inspecției școlare.
Adoptarea de modele și măsuri de
succes de la ONG-uri, cum ar fi Teach
for Romania.

Redăm România Românilor
Cointeresarea cadrelor
didactice să locuiască și să
activeze în mediul rural.
Adaptarea curriculei școlare în
funcție de nevoile pieței.
Includerea în programa
școlară a programelor menite
să cultive spiritual
antreprenorial și să asigure
tinerilor aptitudinile necesare
în economia reală.
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Fondul de burse 70%
performante -30% burse
sociale cu un impact de 523
milioane lei în 4 ani.
Integrarea Tinerilor pe piața
muncii:
 tranziția de la școală la
muncă (ucenicie minim 2
ani, €500/ucenic).
 transformarea
internshipurilor în contracte
pe minim 2 ani, €1000/
angajat).
 programe tip "Pasarelă"
(locuri de munca temporare
in sectorul public pentru
dobandirea de competente
profesionale, 10.000 de
joburi in următorii 2 ani).
Stabilirea unei sume anuale ce
poate fi dedusă din impozitul
datorat de fiecare persoană pentru
cheltuielile educaționale.
Dezvoltarea unui portal online
pentru tineri care să cuprindă
oferta educațională, locuri de
muncă, posibilități de finanțare,
obiective și informații culturale.
Un liceu antreprenorial în fiecare
reşedinţă de judeţ.
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Generalizarea învățământului de la
vârsta de 4 ani si a programelor de
alimentație sănătoasă.
Redeschiderea liceelor profesionale si
oferirea de facilităţi fiscale investitorilor
care doresc să facă parteneriate cu
şcolile profesionale.
Introducerea examenelor de admitere
la licee, diferențiate si a
Bacalaureatului diferențiat.
Evaluarea externă a universităților si
introducerea criteriilor de etică și
profesionalism în activitatea academică.
Împrumuturi pentru Studenți pe termen
lung (10 ani), cu dobândă preferențială,
rambursabile după 3 ani de la absolvire,
din veniturile salariale.
Acordarea de stimulente financiare din
fonduri nerambursabile și din bugetul
național pentru acei angajatori care
înființează unități private de învățare și
ucenicie sau care stabilesc parteneriate
cu universitățile și realizează programe
sustenabile de „induction management“
pentru tinerii angajați.
Stimularea fiscală a companiilor private
care finanțează sau sponsorizează
asociațiile sportive de masă/performanță.
Sprijinirea ONG-urilor care acționează la
nivel local pentru a crește accesul
grupurilor dezavantajate la nivel de
comunitate și recunoașterea lor ca
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Încurajarea creativității copiilor și
asigurarea unui curriculum larg în
domeniul tehnologiei informației.
Posibilitatea ca elevii și studenții să aibă
un grad mai mare de libertate în alegerea
drumului lor.
Introducerea de noi materii finanțate cu
fonduri UE și colaborări cu organizații
non-guvernamentale și sectorul cultural:
educația financiară, educația civică și
educația artistică.
Inființarea și dezvoltarea de școli
profesionale pe lângă clusterele
industriale.
Oferirea de subvenții companiilor care
desfășoară programe de calificare la
locul de muncă.
Deduceri de taxe pentru antreprenorii
care angajează absolvenți de învățământ
profesional.
Crearea unor parteneriate public-privat
prin care dascălii calificați din mediul
privat să fie plătiți de la buget.
Stagii de practică remunerate pentru
elevi.
Recunoașterea orelor de practică
profesională ca experiență în domeniu.
Învățământul superior să țină cont și de
performanța academică și de excelența în
cercetare.
Investițiile în reabilitarea căminelor
studențești și construcția de noi cămine.
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intermediari între politicile publice
implementate și beneficiarii acestora.
Programe de alfabetizare.
Creșterea treptată a numărului de
programe universitare în limbi de
circulație internațională cu cel puțin
50% pe parcursul următorilor patru ani.
Promovarea cercetării științifice românești
prin realizarea unei baze naționale de
date cu publicarea textelor integrale ale
contribuțiilor apărute în periodicele
științifice din România.

Includerea explicită a studiilor masterale
drept condiție de angajare în unele
profesii și diviziune mai clară a
masteratelor în masterate ce conduc spre
doctorat și cercetare și altele,
profesionale.
Interdisciplinaritatea la nivelul
masteratelor, prin crearea de masterate
transversale între mai multe
departamente al unei aceleași Facultăți
sau între mai multe Facultăți ale aceleiași
Universități.
Programe prin care specialiștii români
din afara țării să poată contribui la
know-how tehnic.
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