
Raport sintetic

6 luni de mandat

Liviu Marian POP



Extinderea educației antreprenoriale
 Începând cu anul școlar 2017-2018, elevii studiază elemente de educație

antreprenorială în cadrul disciplinelor Educație Tehnologică (cls. V-VIII) și Educație

Economică (cls. a VIII-a).

 A fost stabilit cadrul de organizare-funcționare și au devenit operaționale

Societățile Antreprenoriale Studențești (SAS).

 Au fost lansate în consultare publică, Ghidurile solicitantului pentru 3 apeluri de

proiecte: Burse doctorale studențești, Burse pentru studenți defavorizați și Oferte

de studii îmbunătățite pentru învățământul superior - OI.

 Un număr de 40 de instituții de învățământ superior participă la studiul OECD Higher

Education Innovate privind educația antreprenorială universitară.

 A fost lansat Ghidul solicitantului pentru Măsuri de optimizare a ofertelor de studii

din învățământul superior în sprijinul angajabilității.
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Stimularea învățământului profesional dual

 A fost finalizat cadrul metodologic pentru învățământul profesional dual (Cadrul

privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii și Contractul de pregătire

practică a elevilor din învăţământul dual). Pentru anul școlar în curs, s-au realizat

106 clase de învățământ dual.

 A fost reorganizat Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi

Tehnic, incluzându-se domeniul educației antreprenoriale.

 Se află în pregătire un proiect necompetitiv pentru învățământul profesional și

tehnic și altul privind educația antreprenorială.
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Dezvoltarea sistemului de educație timpurie

 Revizuirea curriculumului pentru educaţia timpurie antepreşcolară, va fi realizată în

cadrul proiectului necompetitiv Educație timpurie incluzivă și de calitate, fișa de

proiect fiind deja finalizată. Proiectul va urmări dezvoltarea curriculumului,

elaborarea de materiale didactice, sprijin pentru profesorii debutanți ș.a.

 Au fost alocate fonduri de la bugetul de stat pentru obiectivele de investiții privind

construcția/reabilitarea a 500 de creșe, grădinițe, școli.

 Au fost recepționate 70 obiective de investiții: 24 unități de învățământ cu clasele

I-VIII (PRIS), respectiv 46 grădinițe (PRET).
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Modificarea Legii educației privind reforma 

programelor școlare IX-XII (planuri și programe)
 Manualele aferente claselor I-IV, respectiv VI-XII au fost asigurate din stocurile

existente și prin completarea din retipăriri (iulie-august 2017).

 Programele școlare pentru clasa a V-a se aplică din septembrie 2017. Pentru clasa a

V-a, s-a distribuit în școli Compendiul introductiv pentru gimnaziu, care a acoperit

conținuturile tuturor disciplinelor de studiu până la tipărirea și distribuirea

manualelor în școli.

 Pe https://www.manuale.edu.ro/ au fost publicate toate manualele pentru clasele

I-V în format electronic (pdf).

 Ultimele contracte de furnizare pentru manualele de clasa a V-a au fost semnate în

data de 18.10.2017.
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Modificarea Legii educației privind reforma 

programelor școlare IX-XII (planuri și programe)
 A fost aprobată noua Metodologie – cadru privind reglementarea utilizării

auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar.

 A fost semnat contractul de finanțare privind derularea proiectului strategic CRED –

Curriculum relevant, educație de calitate pentru toți - prin care se va revizui

curriculumul pentru învățământul primar și gimnazial, se vor forma cadre didactice,

se vor crea resurse educaționale în sprijinul acestora ș.a. Bugetul proiectului este

de 42 mil.euro.

 La solicitarea MEN, inspectoratele școlare își dezvoltă, pe site-urile proprii, un

spațiu de organizare a resurselor educaționale deschise pentru sprijinirea elevilor și

profesorilor în procesele de învățare-predare-evaluare (diferite tipuri de materiale

de învățare, suporturi de curs, proiecte, experimente și demonstrații, dar și

programe școlare, ghiduri pentru profesori, alte materiale educaționale cum ar fi

articole, module, prezentări ce acoperă atât sfera curriculară, cât și cea

extracurriculară).
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Promovarea profesioniștilor în managementul 

educațional
 În perioada iunie – august 2017, au fost organizate concursuri pentru ocuparea

funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți ai unităților de învățământ

preuniversitar. Au fost publicate un număr de 3.508 posturi vacante și au fost

înregistrate 3.442 de cereri de înscriere la concurs. Au promovat 1.972 de candidați

și au rămas neocupate 1.004 funcții de director și 532 funcții de director adjunct.

 În scopul ocupării funcțiilor de director și director adjunct rămase vacante, a fost

reglementată numirea, prin detașare în interesul învățământului, a cadrelor

didactice înscrise în Registrul național al experților în management educațional.

 Planurile-cadru pentru învăţământul liceal – filiera teoretică au fost lansate în

dezbatere publică la finalul anului 2017.
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Îmbunătățirea instrumentelor de 

evaluare/examinare pentru elevi și profesori
 Se pregătesc aplicații informatice pentru depunerea și gestionarea documentelor

profesionale ale cadrelor didactice, pentru evaluarea lucrărilor la probele scrise și

comunicarea rezultatelor concursurilor și examenelor atât pentru elevi, cât și

pentru profesori.

 Se are în vedere realizarea unui mecanism de evaluare on-line pentru lucrările

scrise la examenele/concursurile susținute de elevi, cadre didactice și candidați la

cariera didactică. De asemenea, se va crea o bază de date ce va permite analize de

sistem, analize la nivel județean, respectiv la nivelul unității școlare.

 Prin Proiectul privind învăţâmântul secundar (ROSE), se află în implementare 268

de proiecte pentru care au fost încheiate acorduri de grant în valoare totală de

26,88 mil. Euro. În cadrul Rundei 2 de granturi pentru licee, se află în proces de

evaluare 609 propuneri de proiecte. Casele Corpului Didactic au fost dotate cu

echipamente, conform nevoilor identificate de acestea, în valoare de aprox. 2,1

mil. euro.
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Profesori motivați și bine pregătiți 
 Prin proiectul POCU - Profesionalizarea carierei didactice, se va urmări crearea

cadrului normativ necesar și se va asigura formarea inițială, formarea continuă a

cadrelor didactice, în regim intensiv prin conversie profesională și extindere de

competențe.

 Prin programul Școala pentru toți s-a acceptat la finanțare, în luna august, un

număr de 62 proiecte, în valoare totală de 82 mil. euro.

 În cadrul apelului de proiecte Profesori motivați în școli defavorizate au fost

aprobate pentru finanțare un număr de 10 proiecte, în valoare totală de 11 mil.

euro.
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Implementarea unui proiect pilot privind 

învățământul digitalizat

 MEN va demara un proiect-pilot (județul Buzău) de digitalizare a învățământului prin

care se va realiza dotarea cu tablete pentru uzul elevilor, laptopuri pentru

profesori, table inteligente, videoproiectoare și ecrane de proiecție.

 Fișele de proiect Sistem de Management Integrat al Școlarității și Biblioteca Școlară

Virtuală sunt în lucru (MEN a primit de la MCSI o variantă de proiect tehnic, elaborat

în baza documentului conceptual transmis de MEN).
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Plan de măsuri - Internet în toate școlile

 Prin programele anterioare, toate unitățile de învățământ preuniversitar cu

personalitate juridică au fost conectate la Internet cel puțin într-un punct fix. MEN

și Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și

Cercetare realizează o analiză privind serviciile de Internet, la nivel de

structură/clădire, pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar.

 Conectarea tuturor structurilor/clădirilor școlare la Internet se va realiza prin

programul WI-FI Campus finanțat prin POC E-educație, în colaborare cu Unitatea de

Implementare a Proiectelor din MCSI.
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Creșterea gradului de calificare prin Programul 

A Doua Șansă

 MEN este partener al ANOFM în proiectul INTESPO prin care sunt identificați și

consiliați tinerii NEET’s.

 A fost semnat contractul de finanțare și s-a început implementarea proiectului

INTESPO. Au fost selectate județele beneficiare și județele partenere în proiect.

 Prin ordin de ministru a fost modificată şi completată metodologia de aplicare a

programului A doua șansă.

 S-a publicat ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte Măsuri de educație de a

doua șansă pentru tinerii NEET’s. (29.12.2017)
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Creșterea numărului de elevi participanți la cursul 

LCCR și a numărului de lectorate de limbă română

 MEN și Institutul Limbii Române continuă implementarea proiectului Limbă, Cultură

și Civilizație Românească (LCCR) în Belgia, Irlanda, Italia, Portugalia, Spania.

Începând cu anul școlar 2017-2018, programul a debutat și în Marea Britanie.

 În anul universitar 2017-2018, se deschid 4 noi lectorate de limba română la

Institutul Pontifical Oriental de la Vatican, Universitatea din Ankara, Universitatea

din Vilnius și Universitatea din Baku.
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Extinderea Programului pilot Masa Caldă pentru elevi

și promovarea programului Școală după Școală
 Prin HG a fost aprobat Programul pentru școli al României în perioada 2017-2023,

care prevede că, începând cu anul şcolar 2017-2018, Programul pentru şcoli unifică

şi continuă Programul de încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli şi

Programul Lapte şi corn (implementate la nivel naţional).

 Se continuă Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii

și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

 În cadrul unui proiect POCA, beneficiar Secretariatul General al Guvernului, MEN

elaborează Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de tip

Școală după școală.

 MEN a realizat inventarierea intervenţiilor de tipul Şcoală după şcoală derulate la

nivel naţional şi a revizuit metodologia de organizare a acestui program.
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Elaborarea Strategiei privind modernizarea 

infrastructurii educaționale
 Strategia privind modernizarea infrastructurii educaționale a fost finalizată, în

prezent aflându-se pe circuitul de avizare.

 Au fost lansate apeluri de proiecte POR, în valoare totală de aproximativ 258 mil.

euro, pentru modernizarea infrastructurii educaționale din învățământul

preuniversitar. Se estimează că peste 10.000 de copii de vârstă foarte mică și

preșcolari, peste 19.000 de școlari și peste 6.000 de elevi din licee tehnologice sau

şcoli profesionale vor beneficia de infrastructura educațională modernizată cu

ajutorul acestor proiecte.

 În cadrul proiectului SIPOCA 17, a fost elaborat „Cadrul unitar pentru monitorizarea

şi evaluarea implementării strategiilor din educaţie”, precum și „Metodologia de

monitorizare și evaluare a strategiilor condiționalități ex-ante”.
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Noua lege a manualului
 A fost înființată Societatea Editura Didactică și Pedagogică SA ca societate

comercială pe acțiuni, de interes național, cu capital integral de stat, în subordinea

Ministerului Educației, prin reorganizarea Regiei Autonome Editura Didactică și

Pedagogică.

 Societatea Editura Didactică și Pedagogică SA va realiza manualele școlare la

solicitarea directă a Ministerului Educației Naționale, pe bază de contract.

Complementar, poate desfășura și alte activități conexe pentru realizarea obiectului

său de activitate.

 A fost lansat în dezbatere publică proiectul legii manualului școlar. S-au organizat

consultări publice privind statutul manualului școlar (Oradea, 20 octombrie,

Craiova, 27 octombrie, Piatra Neamț, 8 decembrie).
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Centralizarea investițiilor pentru 

anii 2017 și 2018, precum și necesarul aferent

 Este finalizată centralizarea obiectivelor de investiții atât pentru sistemul

preuniversitar, cât și pentru sistemul universitar, potrivit ariei de competență a

ministerului.

 Prin hotărâri de guvern, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor

de investiţii de la Universitatea Tehnică de Construcții București, respectiv

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași.
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Consolidarea bazei materiale 

Promovarea învățării pe tot parcursul vieții

 Compania Națională de Investiții a făcut demersuri în vederea realizării proiectelor

pentru cele 30 de cămine studențești.

 Documentațiile necesare pentru căminele a 7 instituții de învățământ superior sunt

complete, urmând a fi semnate contractele.

*

 Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Metodologiei de acreditare,

evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare

permanentă a fost aprobat (HG nr. 598/23.08.2017).

04.01.2018 | Pagina 18



Stabilirea de măsuri pentru studenții proveniți din grupuri

dezavantajate, în vederea creșterii participării în învățământul

terțiar

 S-au definitivat Criteriile generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin

material pentru studenții din învățământul superior de stat, învățământ cu

frecvență.

 Toate instituțiile de învățământ superior asigură burse sociale de cel puțin 600

lei/lună.

 Prin Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), 8 instituții de învățământ

superior de stat au derulat, în perioada iulie - septembrie 2017, 20 de programe de

vară de tip punte pentru mai mult de 1.000 de elevi, prin Schema de Granturi

Competitive pentru universități – Programe de vară. Se află, de asemenea, în curs

de implementare 12 proiecte în cadrul Schemei de granturi pentru Centre de

învățare, precum și 60 de proiecte necompetitive, având ca obiectiv general

creșterea gradului de retenție în primul an de studii universitare, în special pentru

studenții aflați în situații de risc.
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Realizarea clasificării instituțiilor de învățământ 

și ierarhizarea programelor de studii

 A fost semnată cererea de finanțare și se află în implementare proiectul SIPOCA 16,

finanțat din fonduri europene, cu asistență tehnică a Băncii Mondiale -

Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității

reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate QAFIN.

 Promulgarea legii de aprobare a OUG nr. 96/2016 va permite finalizarea

demersurilor inițiate în vederea soluționării celor două probleme stringente cu care

se confruntă sistemul național de învățământ superior: evaluarea școlilor doctorale,

respectiv gruparea pe clase a universităților și ierarhizarea programelor de studii.

 Proiectul de metodologie pentru realizarea unei clasificări a universităților din

România a fost lansat în consultare publică (03.01.2018).
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Încurajarea internaționalizării universităților 

românești

 MEN finanțează, atât prin Fondul de dezvoltare instituțională (FDI), cât și prin

Fondul pentru situații speciale, activități de internaționalizare a universităților

românești. Pentru 14 universități, prin FDI, au fost susținute 23 de activități de

internaționalizare.

 Sunt încurajate universitățile care dezvoltă programe de studii cu predare în limbi

de circulație internațională.
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