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O NOUĂ LEGE A EDUCAȚIEI NAȚIONALE

CONSILIUL CONSULTATIV
al
Ministerului Educației Naționale
Prima reuniune
26 – 27 iulie 2018

O NOUĂ LEGE A EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Cadru
legislativ
coerent

Viziune
Sistem
educațional
dinamic,
corelat cu
cerințele
societății

Politici
educaționale
actuale

În cele 2 zile de lucru, Consiliul Consultativ:
- a analizat statusul actual al sistemului
educațional românesc
- a stabilit temele fundamentale de la care
este necesar să pornească schimbările
propuse pentru noul cadru legislativ
(centrare pe elev, calitatea actului de
învățământ, conținuturi bazate pe valori
etc.)
- a agreat ca, până la următoarea reuniune,
să fie aduse propuneri concrete de
soluționare a problemelor identificate

O NOUĂ LEGE A EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Curriculum

Management

Cercetare

Domenii
cheie de
intervenție
Formare
cadre
didactice

Evaluare

Finanțare

PROFESORI MOTIVAȚI ȘI BINE PREGĂTIȚI

PROFESORI MOTIVAȚI ȘI BINE PREGĂTIȚI
Au fost crescute cu peste 60% tarifele nete pentru:
- evaluatorii și cadrele didactice implicate în EN VIII, Bacalaureat,
examenele de titularizare și definitivat
- evaluatorii manualelor școlare
A fost reglementată, în premieră, pentru viitorul an școlar:
- plata cadrelor didactice implicate în organizarea și desfășurarea
etapei naţionale a olimpiadelor

PROFESORI MOTIVAȚI ȘI BINE PREGĂTIȚI
Aprobarea și aplicarea

Regulamentului - cadru privind
stabilirea locurilor de muncă,

5 – 15%

a categoriilor de personal,
a mărimii concrete a sporului
pentru condiţii de muncă,
precum şi a condiţiilor de

•

acordare a acestuia.
•

Sporurile
acordate
pentru
5
categorii de activități, în funcție
de categoria de activitate.
Sporurile se pot cumula.

PROFESORI MOTIVAȚI ȘI BINE PREGĂTIȚI

NOUTĂȚI
Modificarea Metodologiei și a criteriilor

•

privind
acordarea gradației de merit

 performanțe dovedite în pregătirea preșcolarilor și
elevilor distinși la olimpiade și concursuri școlare
 participarea – în calitate de autor/coautor - la
elaborarea de manuale școlare și alte resurse
educaționale
 rezultate deosebite obținute în pregătirea
preșcolarilor/elevilor din categorii dezavantajate

personalului didactic din
învățământul preuniversitar de
stat, sesiunea 2018,
conform OMEN 3633/2018

Creșterea punctajelor pentru criterii de evaluare,
precum:

•

Obținerea a minimum 65 de puncte, dintr-un
total de 110, pentru acordarea gradației de
merit

PROFESORI MOTIVAȚI ȘI BINE PREGĂTIȚI

• 27 de proiecte ce
includ
activități
de
formare continuă și de
motivare a profesorilor
care predau în școli din
zone dezavantajate, în
cadrul
apelului
de
proiecte
”Profesori
motivați
în
școli
defavorizate”

• 24,17 mil. euro

• 6.977 persoane - programe de
formare/schimb
de
bune
practici
• 7.172 persoane - subvenții, cu
valoare totală de 7.228.190 lei
• 3.895 persoane – burse, cu
valoare totală de 6.823.925 lei
• 648 persoane – premii,
valoare totală de 98.717 lei

Stimulente

Implementare

Valoare

personal didactic/
personal de sprijin

cu

PROFESORI MOTIVAȚI ȘI BINE PREGĂTIȚI

”Curriculum
relevant, educație
deschisă pentru toți
– CRED”

• Proiectul

Implementare

• 43 mil. euro
• Cereri de rambursare
până la 31.12.2018:
aproximativ 10,3 mil.
euro

Valoare

• 55.000 profesori din
învățământul primar și
gimnazial formați
• 330.000 ore de
formare la nivel național

Rezultate
preconizate

PROFESORI MOTIVAȚI ȘI BINE PREGĂTIȚI
Acordarea voucherelor de vacanță,
în valoare de până la 1.450 de lei,
angajaților din cadrul unităților/instituțiilor de învățământ de stat,

MEN și ai altor unități din subordine/coordonare

INTERVENȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ
Toate aceste obiective constituie obiectul a 10 cereri de finanțare
prin POR, pentru a fi decontate din fonduri europene
nerambursabile
20 unități
P.R.E.T – TOTAL
366 unități
P.R.I.S – TOTAL
76 unități

171 de grădinițe
finalizate,

71 de școli
renovate integral,
5 școli în fază
avansată de
execuție

37 de grădinițe în
curs de execuție,
158 de grădinițe
vor fi demarate
lucrările

(15 grădinițe și 5
școli gimnaziale)
urmează a fi
finalizate până la
sfârșitul anului
2018

13 grădinițe și 4
școli gimnaziale
finalizate în
perioada ianuarie iulie 2018

INTERVENȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ

Inventariere

Demarare lucrări

Au fost inventariate
clădirile care nu au grupuri
sanitare corespunzătoare, Din cele 2.219 unități

pentru a sprijini Ministerul
Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice în
planificarea investițiilor și
eliminarea acestor
deficiențe până în anul
2020.

Program național

care nu aveau apă
În vederea reabilitării
curentă și canalizare la
unităților de
începutul anului,
învățământ
un număr de 863 sunt preuniversitar care
deja incluse în diverse nu sunt incluse în
proiecte finanțabile.
proiecte.

MIJLOACE DIDACTICE ADECVATE - NOILE MANUALE ȘCOLARE

MIJLOACE DIDACTICE ADECVATE - NOILE MANUALE ȘCOLARE

https://www.manuale.edu.ro/

INFRASTRUCTURĂ MODERNĂ
 Wireless în școli și campusuri: proiectul
WI-FI Campus se află în faza aprobării prin
H.G.
a
indicatorilor
tehnico-financiari.
Urmează semnarea contractului de finanțare
și organizarea licitațiilor.
•

Dotarea a 4.500 de școli din nivelul
gimnazial cu infrastructură locală WiFi,
pentru accesul elevilor și cadrelor didactice
la resursele educaționale existente online,
dar și la Platforma Națională de EducațieBiblioteca Virtuală.

•

Bugetul estimat: 45 mil. euro

•

Perioada de implementare: 2018-2020

INFRASTRUCTURĂ MODERNĂ
 Platforma e-learning
•

Proiectul tehnic al Platformei Naționale a Educației
este în curs de realizare si urmărește crearea unei
platforme școlare educaționale online și a unei
biblioteci școlare virtuale. Platforma va avea suportul
logistic al proiectului WI-FI Campus.

•

Buget estimat: 45 mil. euro

•

Perioada de implementare: 2018-2020

•

Numărul de școli beneficiare: minimum 2.000
(ținta 4.500)

PACHET SOCIAL GARANTAT PENTRU EDUCAȚIE

Continuarea aplicării
Legii nr. 248/2015
privind stimularea
participării în
învăţământul
preşcolar a copiilor
provenind din familii
defavorizate

Tichete de grădiniță
50 lei/lună pentru
frecvență școlară
mai mare de 50%

40.000 – numărul
estimat al copiilor
care beneficiază de
tichete

PACHET SOCIAL GARANTAT PENTRU EDUCAȚIE

PROGRAMUL
“MASA CALDĂ”

• Implementarea
Programului
–
pilot
de
acordare a unui suport alimentar pentru
preșcolarii și elevii din 50 de unități de
învățământ preuniversitar de stat, aprobat prin
OUG nr. 92/2017
• Număr estimat de beneficiari în 2017 – 2018:
26.000

PACHET SOCIAL GARANTAT PENTRU EDUCAȚIE
Creșterea plafonului de venit brut lunar pe membru de familie
pentru achiziţionarea de calculatoare
în cadrul Programului „Euro 200”
250 lei

150 lei

PACHET SOCIAL GARANTAT PENTRU EDUCAȚIE
Lansarea în consultare publică a proiectului pentru modificarea
Programului național de protecție socială „Bani de liceu”

DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE EDUCAȚIE TIMPURIE

• Proiectul necompetitiv –
“Educație de calitate în
creșe la nivel național
- Educație timpurie
incluzivă și de calitate”

• 4 mil. euro

• 2.600

Implementare

Valoare

Rezultate
preconizate

de
cadre
didactice/personal de
sprijin care vor presta
servicii de creșă (îngrijire
și educație) pentru copiii
de 0-2 ani

DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE EDUCAȚIE TIMPURIE

• Proiect competitiv Măsuri de educație în
creșe

• 140 mil. euro

•14.850

Implementare

Valoare

Beneficiari

(164 mil. prin
supracontractare)

ani care
sistemul
timpurie

copii de 0-2
vor intra în
de
educație

DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR

Reducerea birocratizării unităților de învățământ preuniversitar
prin emiterea Instrucțiunii MEN nr. 1 din 16 mai 2018
Reducerea
numărului
minim de
proceduri
cu

65%

Reducerea
numărului

minim de
formulare
cu

70%

DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR

Se află în faza

Este un document obligatoriu care completează normativele în vigoare
privind activitatea din învățământul preuniversitar

finală de avizare
Ordinul de
ministru care va

Cuprinde formularea explicită a idealurilor, principiilor și normelor
morale
pe
care
consimte
să
le
respecte
personalul
din
unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar, inspectoratele
școlare și casele corpului didactic

aproba
Codul de etică

Funcționează ca un contract moral între părinți, elevi și personalul din
unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar, inspectoratele
școlare și casele corpului didactic

DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
Aprobarea O.U.G. nr.
48/2018 privind
drepturile elevilor

Recunoașterea studiilor elevilor școlarizați în unități de învățământ
înființate în procesul de organizare a rețelei școlare fără parcurgerea
procesului de acreditare

şcolarizaţi în unităţi de
învăţământ înfiinţate în
procesul de organizare a

Armonizarea terminologiei privind acordarea burselor pentru românii de
pretutindeni și pentru etnicii români

reţelei şcolare

şi pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011,

Posibilitatea ca universitățile să acorde burse
conformitate cu metodologiile proprii

cetățenilor

străini, în

precum şi pentru
modificarea şi completarea
O.U.G. nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei

Posibilitatea înființării și finanțării unităților de învățământ preuniversitar
în cadrul instituțiilor de învățământ superior

CREȘTEREA PARTICIPĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR,
CONCOMITENT CU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ACESTUIA

Aprobarea OMEN nr. 3131 din 30 ianuarie 2018 privind includerea în planurile de
învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de
învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi
integritate academică

Au fost incluse
obligatoriu în
planurile de
învățământ pentru
master si doctorat
și opțional la licență

Durata minimă va fi
de 14 ore pentru
fiecare program de
studii universitare
de licență, master

Acestea se vor
regăsi în fiecare
program de
pregătire
individuală a
studențilordoctoranzi

CREȘTEREA PARTICIPĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR,
CONCOMITENT CU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ACESTUIA

25%
din valoarea salariului
minim net
- cel de-al II-lea
și următoarele
programe de master
din același domeniu

Scăderea
tarifelor de verificare
a dosarelor pentru
validarea,
înregistrarea,
înscrierea
unui program
universitar de studii
de licență/master/
studii postuniversitare
în Registrul
Național al
Calificărilor din
Învățământul
Superior

2.900 lei

1.450 lei

Tarife la nivel
de salariu minim net
pe economie
• programe de licență
• primul program de
master dintr-un
anumit domeniu
• programe de studii
postuniversitare de
calificare

CREȘTEREA PARTICIPĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR,
CONCOMITENT CU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ACESTUIA

Creșterea cuantumului burselor pentru studenţii doctoranzi prin
semnarea OMEN nr. 3329/14 martie 2018

CREȘTEREA PARTICIPĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR,
CONCOMITENT CU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ACESTUIA
Emiterea, în premieră
pentru sistemul de
învățământ superior,
a OMEN nr.

4174/2018 privind

Începând cu anul universitar 2018 - 2019, anul pregătitor de
limba română, pentru candidaţii care doresc să se înscrie la
programe de studii în limba română în învăţământul
universitar sau postuniversitar, se organizează şi
funcţionează în instituţiile de învăţământ superior acreditate,
în urma evaluării de către Agenţia Română de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

organizarea și
desfășurarea anului
pregătitor de limba

română pentru cetățenii
străini

Ca urmare a evaluărilor ARACIS și a validărilor din consiliul
general al ARACIS, MEN a aprobat prin acest nou ordin lista
celor 27 de instituții de învățământ superior în care se
organizează și funcționează anul pregătitor de limbă
română

CREȘTEREA PARTICIPĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR,
CONCOMITENT CU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ACESTUIA

Emiterea, în premieră,
a Ordinului care

Au fost transmise către MEN 23 de solicitări pentru
domenii noi, din 12 universități

reglementează
aprobarea de noi
domenii de doctorat în
școlile doctorale

Din totalul celor 23 de solicitări, în prezent situația se
prezintă astfel:

acreditate din România

14 domenii aprobate
1 domeniu respins
8 domenii amânate

CREȘTEREA PARTICIPĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR,
CONCOMITENT CU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ACESTUIA

Emiterea Ordinului

Flexibilizarea cadrului

privind modificarea Anexei la

legal de acces al

OMEN nr. 3850/2017 pentru

candidaților la modulele

aprobarea Metodologiei-cadru

de formare

de organizare a programelor

psihopedagogică de

de formare psihopedagogică

nivel II,

din cadrul instituțiilor de
învățământ superior acreditate
în vederea certificării
competențelor pentru
profesia didactică

prin eliminarea

NOUTĂȚI

obligativității ca studiile de
master să fie în același
domeniu cu cele de licență

CREȘTEREA PARTICIPĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR,
CONCOMITENT CU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ACESTUIA

Emiterea OMEN nr. 3111/2018
privind modificarea anexei la OMECTS nr.
5052/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind alocarea de fonduri

BANI LA
ÎNCEPUT
DE AN
FINANCIAR

ELEVI ÎN CLASE
TERMINALE

de la bugetul de stat instituţiilor de
învăţământ superior de stat pentru
organizarea şi desfăşurarea
activităţilor extracurriculare ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi

sportive naţionale, precum şi a celor
pentru studenţii capabili de
performanţe

Spre deosebire de actul normativ
anterior,
banii sunt alocați la începutul
anului financiar,
iar justificarea acestora se face în
baza unui raport depus la finele
anului financiar

Este prevăzut explicit
faptul că pot beneficia de
astfel de fonduri studenţi
români, studenţi străini şi,
în premieră, elevi în
clasele terminale ale
liceului
(clasa a XI-a şi a XII-a)

CREȘTEREA PARTICIPĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR,
CONCOMITENT CU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ACESTUIA
Emiterea OMEN pentru
constituirea și utilizarea
Fondurilor pentru Situații
Speciale.
Acesta poate fi utilizat de
către instituțiile de
învățământ pentru:

 organizarea/desfăşurarea
unor
activităţi
ocazionale și finanțarea acelor cheltuieli cu caracter
neprevăzut şi de urgenţă etc.
 susţinerea acţiunilor desfăşurate de instituţiile de
învăţământ
superior
pentru
dezvoltarea
internaţionalizării
 finanţarea unor situaţii speciale care contribuie la
atingerea obiectivelor prevăzute în cadrul Strategiei
Europa 2020 şi în Strategia naţională pentru
învăţământ terţiar 2015 – 2020
 asigurarea resurselor necesare pentru susţinerea
activităţilor extracurriculare ale studenţilor

CREȘTEREA PARTICIPĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR,
CONCOMITENT CU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ACESTUIA

Lansarea în consultare publică
a proiectului de Metodologie
privind acreditarea și evaluarea
periodică a școlilor doctorale și a
domeniilor de studii universitare
de doctorat asociate

Au fost integrate
observațiile transmise de
către universități în
perioada de dezbatere
publică și predate
grupului de lucru al
ARACIS

CREȘTEREA PARTICIPĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR,
CONCOMITENT CU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ACESTUIA

Lansarea în consultare publică a
Anexei la proiectul de Ordin privind
aprobarea standardelor
naționale de evaluare a
dosarelor de acordare a titlului
de doctor elaborate de comisiile de
specialitate și validate de Consiliul
General al CNATDCU

Reglementarea, în
premieră, a standardelor
naționale de evaluare a
dosarelor de acordare a
titlului de doctor

CREȘTEREA PARTICIPĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR,
CONCOMITENT CU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ACESTUIA
Amplu
proces de
consultare
publică

Online, pe
bază de
chestionar

Metodologia de
clasificare a
universităților și de
ierarhizare a
programelor de
studii

Dezbateri în
5 mari
centre
universitare

Pe site-ul
MEN

Prezentare în
cadrul reuniunii
Consiliului
Național al
Rectorilor

ÎNTĂRIREA PRESTIGIULUI INTERNAȚIONAL AL UNIVERSITĂȚILOR
ROMÂNEȘTI

• A fost stabilită componența Grupului de coordonare a exerciţiului
HElnnovate în România, pe parcursul anului 2018.
• Au avut loc două întâlniri la nivelul grupului de coordonare alcătuit din
experții OECD și reprezentanții instituțiilor publice din România, iar
experții OECD au efectuat vizite de studiu în 6 instituții de
învățământ superior românești.
• În prezent, membrii grupului de coordonare colaborează în vederea
finalizării raportului pentru România.
Participarea României la
exerciţiul HEINNOVATE în
cursul anului 2018, destinat
evaluării potenţialului
antreprenorial şi inovativ al
universităţilor din statele
membre UE

EXCELENȚA ÎN EDUCAȚIE
Semnarea OMEN nr. 4203/30.07.2018 prin care se aprobă
Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare
Dublarea alocării
financiare pentru elevii

La etapa națională:

și cadrele didactice

90 de participanți

participante la etapa

(matematică, fizică,

națională a

chimie, biologie,

olimpiadelor școlare

informatică)

100 lei/persoană/zi

70 de participanți

pentru serviciile de masă

(celelalte olimpiade)

și cazare (de la 50 lei)

Până la 50% din
locurile
suplimentare pot fi
redistribuite la alt
an de studiu, dacă
nu sunt ocupate

Punctajul minim de
calificare la etapa
națională: 40% din
punctajul maxim
posibil de obținut

EXCELENȚA ÎN EDUCAȚIE
Semnarea OMEN nr. 4203/30.07.2018 prin care se aprobă
Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare

Se introduc

Plata, în premieră,
a cadrelor

subiectele unice, didactice implicate
pe țară, la etapa

în organizarea

județeană a

etapei naționale a

olimpiadelor

olimpiadelor

școlare

(tarife duble
pentru evaluatori)

Selecția

membrilor
comisiilor centrale

Evaluarea

lucrărilor la etapa olimpiadelor se

ale olimpiadelor

județeană se

naționale se

realizează în alt

realizează pe baza

județ (sau la

aplicațiilor

Comisia centrală a

candidaților în

olimpiadei)

platforma brainmap

Etapa națională a
desfășoară, de
regulă, în
universitățile de
stat din România,
cu sprijinul ISJ

EXCELENȚA ÎN EDUCAȚIE
 Au fost acordate stimulente absolvenților cu media 10 la Evaluarea

Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII)
= în cuantum de 1000 de lei

Susținerea copiilor și tinerilor capabili de performanțe școlare
 Au fost acordate stimulente absolvenților cu media 10 la examenul

național de Bacalaureat (inclusiv sesiunea specială și Bacalaureatul
bilingv)

= în cuantum de 3000 lei

CETĂȚENI ACTIVI PE PIAȚA MUNCII

 Pentru prima dată de la intrarea în
vigoare a Legii Educației Naționale
nr.1/2011, au fost fundamentate și
repartizate preliminar și distinct

Domeniile
prioritare de
dezvoltare a
României

Absolvenți
ai liceelor
situate în
mediul rural

locuri/granturi finanțate de la bugetul
de stat pentru studii universitare de
licență, master și doctorat, cu
următoarele destinații:

Formarea
inițială a
viitoarelor
cadre didactice

CETĂȚENI ACTIVI PE PIAȚA MUNCII

PROGRAME DE ANTREPRENORIAT

Este pe circuitul de avizare
proiectul de modificare a
H.G. nr. 951/2017
privind subvenţionarea
costurilor pentru elevii care
frecventează învăţământul
profesional și dual

Se majorează
cuantumul bursei
profesionale

de la 200 lei
la 250 lei

200 lei

În perioada
2018 - 2022,
este prevăzută o
crestere totală a
bugetului alocat
bursei
profesionale de
peste 200
milioane lei

PROGRAME DE ANTREPRENORIAT
Se promovează învățământul profesional, inclusiv dual, corelat cu nevoile pieței muncii

40.065 locuri
pentru învăţământul
profesional,
în anul 2018-2019,
cu aproximativ 3.000
mai multe locuri față
de anul 2017 – 2018

În prima etapă de admitere,
5.192 locuri
pentru învăţământul dual,
în anul școlar 2018-2019

pentru anul școlar 2018-2019,
au fost ocupate 18.114 locuri 15.520 de locuri în învățământul
profesional
2.594 în învățământul dual

CEL MAI MARE PROIECT IMPLEMENTAT DE MEN, FINANȚAT DIN POCU

• Demararea proiectului
“Calitate și echitate
pentru performanță în
școlile din mediul rural”
(Rural edu)
•Scop: reducerea abandonului
din școlile gimnaziale aflate în
mediul rural și motivarea
profesorilor care vor desfășura
ore, în regim de plata cu ora,
în aceste școli

Implementare

• 220 mil. Euro
pentru Faza I
(prin supracontractare)

Valoare
(2018-2020)

• 200.000 de burse
(50.000 burse/semestru)
în valoare de 2.000 lei
fiecare, elevilor care au
promovat semestrul, au mai
puțin de 10
absențe/semestru și au un
venit pe membru de familie
mai mic de 600 lei
Rezultate
preconizate

CEL MAI MARE PROIECT IMPLEMENTAT DE MEN, FINANȚAT DIN POCU

Va fi
asigurată:

• plata profesorilor care desfășoară ore, în regim de plata cu
ora, la un tarif motivant de până la 112 lei net/ora de predare,
la care se adaugă un spor de mobilitate de până la 20%, în
funcție de izolarea localității, precum și decontarea cheltuielilor
de deplasare
• formarea profesorilor pentru a preda elevilor proveniți din
medii dezavantajate

Vor fi dotate:

• 1.300 de școli gimnaziale cu pachete educaționale pentru
laboratoare, hărți, materiale sportive, pachete cultural-artistice
(decontarea biletelor de intrare la muzee și alte obiective de
interes pentru elevi), dotarea cu mobilier și tehnică de calcul.
Alocarea financiară pentru dotări: 24.000 EUR/unitate școlară

BILANȚ DE ACTIVITATE
FEBRUARIE - AUGUST 2018

