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AFACERI EUROPENE
 Au fost întreprinse demersurile

necesare pentru respectarea angajamentelor asumate în

cadrul Strategiei Europa 2020 și în Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul
educației și formării profesionale („ET 2020”);
 S-a asigurat participarea la reuniunile organizate în domeniul educației și formării
profesionale de către instituțiile Uniunii Europene;
 S-a continuat participarea activă la programele europene în domeniul educației și formării
profesionale;
 Au fost finalizate demersurile pentru achiziționarea serviciilor de audit financiar extern, în
vederea emiterii Declarației anuale de asigurare asupra implementării în România, de către
ANPCDEFP (Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale), a programelor europene în domeniul educației, formării profesionale
și tineretului;
 S-a asigurat reprezentarea la cea de a șaptea reuniune a Platformei 4 « Contacte între
oameni » din cadrul Parteneriatului Estic al Uniunii Europene, 21 iunie 2012, Bruxelles.
COOPERARE REGIONALĂ
 Participarea la acțiunile organizate în cooperare cu inițiativele și organizațiile implicate în
cooperarea regională: Consiliul Cooperării Regionale (RCC), Task Force Fostering and
Building Human Capital (TF BHC), Inițiativa pentru Reformă Educațională în Sud Estul
Europei (ERI SEE):
-

România a preluat crearea și conducerea unui cluster comun TF BHC și ERI SEE pe
tematica VET (”Modernising VET system–improving performance, quality and
attractiveness of VET”- activități susținute prin proiectele pe care le gestionează CNDIPT
și ARACIP) și a organizat evenimentul de lansare a acestui cluster la București, în
perioada 30-31 mai 2011, propunându-și organizarea a încă două evenimente cu aceeași
tematică pentru anul 2012.
Primul eveniment din anul 2012 a avut loc pe 21-22 iunie, la București - atelierul a avut
scopul de a colecta şi selecta exemple de bune practici identificate de către fiecare ţară, în
scopul de a realiza un Compendiu de bune practici;

-

În perioada 28-29 iunie 2012 a avut loc la București reuniunea conducerii TF BHC.
Având în vedere că al doilea mandat bienal al TF BHC expiră în iunie 2012, MECTS și-a
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exprimat intenția cu privire la continuarea mandatului de președinte al TF BHC și pentru
al treilea mandat, pentru perioada 2012 – 2014.
 În cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS)
s-au acordat 63 de luni bursă.
COOPERARE CU ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE
 Asigurarea relației de colaborare în domeniul educației cu OECD (Organizația pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică), OIF (Organizația Internațională a Francofoniei),
CONFEMEN (Conferința Miniștrilor Educației din Țările Francofone), AUF (Agenția
Universitară a Francofoniei), UNESCO, Centrul European de Limbi Moderne de la Graz,
Consiliul Europei, precum și Școlile Europene, s-a derulat conform planului de activități
prevăzute în programul de lucru al respectivelor organizații și instituții internaționale, după
cum urmează :
- plata contribuțiilor anuale ce revin României, în calitate de membră a CONFEMEN, OECD,
Centrul de la Graz ;
- ordine de ministru privind deplasările la reuniunile și grupurile de lucru care au avut loc în
cadrul organizațiilor internaționale la care suntem parte ;
- participarea la reuniuni interministeriale promovate de MAE ;
- inițierea demersurilor necesare pentru elaborarea unor rapoarte naționale solicitate de OIF
și UNESCO.

RELAȚII BILATERALE CU STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE ȘI ALE
SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN
 Promovarea Memorandumului cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Cartei de
Parteneriat între Guvernul României și Guvernul Comunității Franceze din Regatul Belgiei
privind Programul Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR)/ Programul de
Deschidere către Limbi și Culturi, pentru perioada 2012-2017;
 Pregătirea primei vizite tehnice a MECTS/ILR la Haga, în vederea implementării cursului
LCCR în Regatul Țărilor de Jos, începând cu anul școlar 2012-2013;
 Contribuție la Programul de lucru România - Valonia, pentru perioada 2012-2014 (Bruxelles,
20-21.07.2012);
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 Demersuri interne pentru a asigura participarea României la competiții internaționale
(olimpiade), în: Germania, Ungaria, Estonia.
 Demersuri pentru primirea la studii a bursierilor statului român, respectiv confirmarea
lectorilor străini, în anul universitar 2012-2013, în baza documentelor interguvernamentale și
interministeriale.

RELAȚII BILATERALE CU STATELE TERȚE UNIUNII EUROPENE

 MAE a transmis, spre avizare/reavizare, următoarele documente bilaterale, ce vizează
domeniul educației:
-

Memorandumul cu tema: „Aprobarea negocierii Primului Program de colaborare în
domeniile educației, științei, culturii, mass-media, tineretului și sportului între Guvernul
României și Guvernul Republicii Democrate Socialiste Sri-Lanka”;

-

Memorandumul cu tema: „Aprobarea negocierii și semnării Programului de cooperare în
domeniile educației, științei și culturii între Guvernul României și Guvernul Mongoliei pentru
anii 2013-2015”;

-

Memorandumul cu tema: „Aprobarea negocierii și semnării Programului executiv de
cooperare în domeniile culturii, educației, cercetării științifice, mass-media, tineretului și
sportului între Guvernul României și Guvernul Regatului Thailandei”;

-

Memorandumul cu tema: „Aprobarea negocierii și semnării Acordului între Guvernul
României și Guvernul Regatului Cambodgiei privind cooperarea în domeniile educației,
științei, culturii, mass-media, tineretului și sportului”;

-

Memorandumul cu tema: „Aprobarea negocierii și semnării Programului de colaborare în
domeniile educației, culturii, științei, mass-media, tineretului și sportului între Guvernul
României și Guvernul Republicii Chile”;

-

Memorandumul cu tema: „Aprobarea negocierii și semnării Programului de colaborare în
domeniile educației, culturii, științei, mass-media, tineretului și sportului între Guvernul
României și Guvernul Republicii Senegal”;

-

Memorandumul cu tema: „Aprobarea negocierii și semnării Programului de cooperare în
domeniile educației și culturii între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea”;
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-

Memorandumul cu tema: „Aprobarea negocierii și semnării Programului de colaborare în
domeniile culturii, educației și științei, turismului, mass-media, tineretului și sportului între
Guvernul României și Guvernul Malaieziei”;

-

Memorandumul cu tema „Aprobarea negocierii și semnării Programului de cooperare în
domeniile culturii, educației, cercetării științifice, mass-media, tineretului și sportului între
Guvernul României și Guvernul Republicii Argentina”;

-

Memorandumul cu tema „Aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniile
învățământului, științei, tehnologiei, culturii, mass-media, tineretului și sportului între
Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze pentru anii 2012, 2013, 2014”;

-

Memorandumul cu tema „Aprobarea negocierii și semnării Programului de cooperare în
domeniile educației, culturii, științei, mass-media, tineretului și sportului între Guvernul
României și Guvernul Republicii Federale Nigeria”.

 Documente inițiate de MECTS:
-

Memorandumul cu tema „Aprobarea negocierii și semnării Programului de colaborare între
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din România și Ministerul
Învățământului al Turkmenistanului în domeniul educației pentru perioada 2012-2017”;

-

Memorandumul cu tema „Aprobarea negocierii Memorandumului de înțelegere pentru
cooperare în domeniul științei și educației între Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului din România și Ministerul Învățământului Superior din Regatul Arabiei
Saudite”.

ROMÂNII DE PRETUTINDENI
 Reluarea avizelor pentru Memorandumul de negociere și semnare a Protocolului de
colaborare în domeniul învățământului între MECTS din România și Ministerul Educației din
Republica Moldova, pentru anii 2012-2013, 2013-2014 și 2014-2015. Memorandumul a fost
aprobat în ședința de Guvern din data de 27.06.2012.
 Elaborarea Metodologiei de școlarizare a tinerilor de origine etnică română și a cetățenilor
români cu domiciliul în străinătate, în România, începând cu anul școlar/universitar 20122013.
 Emiterea Ordinului comun MAE - MECTS privind aprobarea Metodologiei de școlarizare a
tinerilor de origine etnică română și a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, în
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România, începând cu anul școlar/universitar 2012-2013. În prezent, Ordinul comun se află
în prezent la Ministerul Afacerilor Externe pentru aprobare.
 Emiterea aprobărilor de înscriere la studii în învățământul preuniversitar din România, în
semestrul II al anului școlar 2011-2012.
 Emiterea aprobărilor de reducere a taxei de școlarizare pentru candidații de origine etnică
română care studiază pe cont propriu valutar.
 Promovarea demersurilor necesare pentru școlarizarea candidaților din Republica Moldova,
Republica Ucraina, Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica
Serbia, Republica Ungară și Diaspora, începând cu anul școlar/universitar 2012-2013.
STUDENȚI INTERNAȚIONALI
 Elaborarea și transmiterea pe circuitul de avizare/aprobare a Metodologiei de primire și
școlarizare a cetățenilor străini din state terțe UE în învățământul de stat și particular
acreditat din România, în anul școlar/universitar 2012-2013.
 Procesarea și soluționarea unui număr de 749 de solicitări din partea cetățenilor străini din
statele terțe UE, care doresc să studieze în România.
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DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
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 Modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 prin Ordonanță de urgență a Guvernului;
 Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice și de cercetare vacante din instituțiile de
învățământ superior de stat;
 Aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare,
a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii
universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de
desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, formă de învăţământ și limbă de predare, precum şi a numărului maxim de
studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013;
 Aprobarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2012-2013 prin hotărâre a Guvernului;
 Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență în vederea admiterii la
studii în anul universitar 2012-2013;
 Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la
studii în anul universitar 2012-2013;
 Modificarea și completarea Ordinului nr. 3313 din 23 februarie 2012 privind cadrul general de
organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi
de doctorat pentru anul universitar 2012 – 2013;
 Modificarea și completarea Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.
3841/2012 privind aprobarea condițiilor pentru organizarea masterului didactic;
 Aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a instituţiilor de învăţământ superior –
persoane juridice de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţate prin Legile nr. 58/2012 și
59/2012;
 Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a
Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării.
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Acte normative elaborate în domeniul învățământului superior:
Observații
privind
Nr.
crt.

Realizat la

Act normativ

data:

Publicat în
Monitorul
Oficial

Planificat
pentru data:

realizarea
(activitate
recuperată/
activitate în
termen)

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
1

Nr. 21 din 30 mai 2012 privind 30

mai

modificarea şi completarea Legii 2012

Nr. 372 din
31

mai -

2012

educaţiei naţionale nr. 1/2011

activitate în
termen

Hotărârea Guvernului nr. 593 din
13 iunie 2012 privind aprobarea
2

scoaterii la concurs în anul 2012 a 13

iunie

posturilor didactice şi de cercetare 2012
vacante

din

instituţiile

de

Nr. 406 din
18
2012

iunie

1
2012

aprilie activitate
recuperată

învăţământ superior de stat
Proiect de Hotărârea a Guvernului
pentru aprobarea Nomenclatorului
domeniilor

şi

al

specializărilor/programelor
studii
3

universitare,

a

de

structurii

instituţiilor de învăţământ superior, în curs de
a domeniilor şi programelor de avizare în studii universitare acreditate sau Minister
autorizate

să

funcţioneze

provizoriu, a locaţiilor geografice
de desfăşurare, a numărului de
credite

de

studii

transferabile

pentru fiecare program de studii
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2012

martie activitate
recuperată
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Observații
privind
Nr.
crt.

Realizat la

Act normativ

data:

Publicat în
Monitorul
Oficial

Planificat
pentru data:

realizarea
(activitate
recuperată/
activitate în
termen)

universitare, formă de învăţământ
și limbă de predare, precum şi a
numărului maxim de studenţi care
pot fi şcolarizaţi în anul universitar
2012-2013
Hotărârea Guvernului nr. 549 din
23 mai 2012 privind aprobarea
4

cifrelor

de

învăţământul
superior

de

şcolarizare

pentru 23

preuniversitar
stat

în

mai

şi 2012

Nr. 367 din
30

mai

2012

anul

1
2012

martie activitate
recuperată

şcolar/universitar 2012 - 2013
Ordinul

ministrului

educației,

cercetării, tineretului și sportului
nr. 4334 din 5 iunie 2012 privind
5

repartizarea cifrei de şcolarizare
pentru studii universitare de licenţă

5
2012

iunie

Nr. 388 din
11

iunie

2012

31
2012

martie activitate
recuperată

în vederea admiterii la studii în
anul universitar 2012 - 2013
Ordinul

ministrului

educației,

cercetării, tineretului și sportului
nr. 4529 din 28 iunie 2012 privind
6

repartizarea cifrei de şcolarizare
pentru studii universitare de master
în vederea admiterii la studii în
anul universitar 2012 - 2013
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2012

iunie în curs de 31
publicare

2012

martie activitate
recuperată
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Observații
privind
Nr.
crt.

Realizat la

Act normativ

data:

Publicat în
Monitorul
Oficial

Planificat
pentru data:

realizarea
(activitate
recuperată/
activitate în
termen)

Ordinul

ministrului

educației,

cercetării, tineretului și sportului
nr. 4345 din 6 iunie 2012 privind
modificarea Ordinului nr. 3313 din
7

23 februarie 2012 privind cadrul 6
general

de

organizare

iunie

şi 2012

Nr. 388 din
11

iunie -

2012

desfăşurare a admiterii în ciclurile

activitate în
termen

de studii universitare de licenţă, de
master şi de doctorat pentru anul
universitar 2012 - 2013
Ordinul

ministrului

educației,

cercetării, tineretului și sportului
pentru modificarea și completarea
8

Ordinului

ministrului

educației,

cercetării, tineretului și sportului
nr. 3841/2012 privind aprobarea
condițiilor

pentru

în curs de
avizare

în -

-

MECTS

activitate în
termen

organizarea

masterului didactic
Ordin

al

ministrului

educației,

cercetării, tineretului și sportului
nr.
9

4616/28.06.2012

privind

iunie în curs de
de 28
publicare
monitorizare specială a instituţiilor 2012
aprobarea

Metodologiei

de învăţământ superior – persoane
juridice de drept privat şi de
utilitate publică, înfiinţate prin
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Observații
privind
Nr.
crt.

Realizat la

Act normativ

data:

Publicat în
Monitorul
Oficial

Planificat
pentru data:

realizarea
(activitate
recuperată/
activitate în
termen)

Legile nr. 58/2012 și 59/2012

Ordinul

ministrului

educației,

cercetării, tineretului și sportului
nr. 4393 din 8 iunie 2012 privind
10

aprobarea

Regulamentului

organizare

şi

funcţionare

de 8
a 2012

Consiliului Naţional de Etică a
Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării
Tehnologice şi Inovării
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DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT, RESURSE UMANE ŞI
REŢEA ŞCOLARĂ
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1. Modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 prin OUG 21/2012 și a
Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul
şcolar 2012-2013, în scopul:
- introducerii etapelor de mobilitate precum detașarea personalului didactic și pretransferul
consimțit între unitațile de învățământ preuniversitar a personalului didactic titular;
- titularizării în sistemul de învățământ preuniversitar a cadrelor didactice suplinitoare care au
participat la concursul de titularizare în anul 2011, cu respectarea anumitor condiții.

2. Repartizarea şi transmiterea planului de şcolarizare pentru anul 2012-2013, urmare a aprobării
cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat 2012-2013 prin HG. 549/2012.

3. Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă
durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I
de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată
prin OMECTS nr. 5553/2011, modificată și completată prin OMECTS nr. 4111/2012, publicat in M.
Of. 357/2012, în scopul facilitării accesului unui număr cât mai mare de candidați la echivalarea
studiilor.

4. Modificarea prin OM a Calendarului de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi
didactic auxiliar, cuprins în Anexa 1 a OMECTS nr. 6143/01.11.2011, în scopul adaptării la
activitățile desfășurate de cadrele didactice pe perioada vacanței de vară a elevilor.
5. Evaluarea şi acreditarea prin ordin de ministru a unui număr de 33 de programe de formare
continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

6. Pregătirea examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2012, prin:
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- Stabilirea centrelor de evaluare a lucrărilor și a centrelor de rezolvare a contestațiilor;
- Arondarea disciplinelor de examen pe centrele de evaluare a lucrărilor;
- Stabilirea preşedinţilor comisiilor din centrele de examen;
- Stabilirea preşedinţilor comisiilor din centrele de evaluare a lucrărilor și a centrelor de
rezolvare a contestațiilor.
7. Propunerea de modificare şi completare a Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și
sportului nr. 3841/2012 privind aprobarea condițiilor pentru organizarea masterului didactic în
scopul asigurării continuității în pregătirea psihopedagogică a viitoarelor cadre didactice până la
intrarea în vigoare a masterului didactic.

8. Încheierea procedurii de selecţie a mentorilor pentru coordonarea efectuării stagiului practic în
vederea ocupării unei funcţii didactice realizată în baza OMECTS nr. 5485/29.09.2011, anunţarea
rezultatelor selecţiei şi a cadrelor didactice care vor fi cuprinse în corpul profesorilor mentori în
calitate de profesori mentori pentru stagiatură, instituirea Registrului electronic creat pe site-ul
inspectoratelor şcolare.

9. Eliberarea atestatelor de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
restante (2009).

10. Pregătirea examenelor pentru acordarea gradelor didactice II și I prin derularea acţiunilor
prevăzute în calendar.

11. Asigurarea conducerii ISJ/CCD prin numiri în funcții de conducere.

12. Elaborarea proiectelor:
- Metodologiei de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie în unităţile de învăţământ
preuniversitar;
- Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director
şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu consultarea
federaţiilor sindicale în elaborarea acesteia.
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13. Desfășurarea unui nou concurs pentru completarea Corpului național de experți în management
educațional.

ACTIVITĂŢI CE URMEAZĂ A SE DESFĂŞURA ÎN PERIOADA URMĂTOARE

1. Desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2012.

2. Pregătirea activităţilor din calendarul ce urmează a se desfăşura pentru concursul de ocupare a
posturilor/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar.

3. Desfăşurarea activităţilor în cadrul concursului pentru completarea Corpului naţional de experţi în
management naţional și emiterea ordinului de ministru.

4. Desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general din inspectoratele
şcolare.

5. Aprobarea prin Ordin de Ministru a:
- Metodologiei de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie în unităţile de
învăţământ preuniversitar;
- Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de
director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică.
- listelor cu personalul didactic din învăţământul preuniversitar, pentru acordarea gradaţiei de
merit.

6. Evaluarea activităţii manageriale desfăşurate în anul şcolar 2011-2012 de către inspectorii şcolari
generali/inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi de directorii caselor
corpului didactic.

7. Finalizarea concursului pentru completarea Corpului național experți în management educațional.
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DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT
PARCURSUL VIEŢII
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1. Domeniul legislaţie:
a) Modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, prin OUG nr.21/30.05.2012;
b) Aprobarea, în cadrul MECTS, a HG privind subvenţionarea costurilor aferente
frecventării liceului pentru elevii de liceu din mediul rural sau urban provenind din
grupuri socioeconomice dezavantajate, precum şi a costurilor pentru elevii care
frecventează învățământul profesional;
c) Aprobarea, în cadrul MECTS, a HG privind aprobarea Metodologiei de organizare şi
funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă;
d) Elaborarea și inițierea procesului de avizare, în cadrul MECTS, a HG de aprobare a
Metodologiei de organizare a unităților de educație timpurie antepreșcolară, a
standardelor de calitate și a conținutului educativ;
e) Aprobarea, în cadrul MECTS, a Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass
şi Youthpass şi Metodologia-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a
carierei pe tot parcursul vieţii și transmiterea, spre aprobare, la MMFPS;
f) Elaborarea OMECTS nr. 4385/07.06.2012 privind aprobarea componenței pachetelor
de rechizite școlare ce se acordă elevilor și a Metodologiei de aplicare a prevederilor
Legii nr.126/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/2001
privind acordarea de rechizite școlare;
g) Reluarea procesului de consultare a partenerilor sociali, în vederea aprobării
proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar.

2. Organizarea procesului de învăţământ:
a) Finalizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I (21
mai a.c.);
b) centralizarea rapoartelor primite de la ISJ/ISMB.
3. Curriculum:
a) Definitivarea programelor şcolare pentru clasa I și a II-a şi supunerea lor în dezbatere
publică;
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b) Consultarea şi avizarea în Comisiile naţionale de specialitate a programelor şcolare
pentru cultura de specialitate pentru învățământul profesional.
4. Admiterea în învăţământul liceal de stat:
a) Asigurarea suportului informatic pentru repartizarea computerizată;
b) Elaborarea broşurilor de admitere (de către ISJ/ISMB), după aprobarea cifrei de
şcolarizare şi transmiterea lor în şcoli;
c) Elaborarea Ordinului MECTS nr. 4146/24.05.2012 privind modul de plată a
personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea și desfășurarea
admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2012-2013;
d) Organizarea probelor de aptitudini pentru liceele vocaţionale şi a probelor de
verificare a cunoştinţelor de limbă maternă şi de limbă modernă;
e) Desfăşurarea procesului de admitere, conform calendarului aprobat; soluţionarea
cazurilor speciale; elaborarea şi transmiterea către ISJ/ISMB de note informative.
5. Examene şi evaluări naţionale:
a) Organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea sesiunii speciale a examenului de
bacalaureat (19 mai – 01 iunie);
b) Organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea sesiunii speciale a evaluării naţionale
pentru absolvenții clasei a VIII-a (4 – 8 iunie 2012), conform Ordinului MECTS nr.
4085/16.05.2012;
c) Elaborarea Ordinului MECTS nr. 4145/24.05.2012 privind modul de plată a
personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea națională a elevilor
clasei a VIII-a, pentru examenul național de bacalaureat și pentru examenele de
absolvire/certificare a competențelor profesionale pentru învățământul profesional,
liceal și postliceal – sesiunile anului 2012;
d) Alocarea sumelor necesare unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru
achiziția de camere de supraveghere video, conform Ordinului MECTS nr.
4286/30.05.2012;
e) Organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea evaluării naţionale; aprobarea situaţiilor
speciale;
f) Organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea examenului național de bacalaureat:
-

aprobarea situaţiilor speciale;
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-

elaborarea Ordinului MECTS nr. 4597/26.06.2012 privind numirea preşedinţilor
comisiilor din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare pentru
sesiunea iunie-iulie a examenului de bacalaureat 2012;

-

monitorizarea organizării şi desfăşurării examenului – conform calendarului;

-

organizarea şi monitorizarea probelor specifice examenului naţional de
bacalaureat bilingv francofon, spaniol, italian;

g) Aprobarea centrelor, monitorizarea organizării şi desfăşurării examenelor de
certificare a competenţelor profesionale.

6. Competiţii şcolare:
a) Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor naţionale şi internaţionale cuprinse în
Calendarul olimpiadelor şi concursurilor naționale și internaționale 2012 al MECTS;
b) Derularea și monitorizarea activităților cuprinse în Calendarul Activităților Educative
Naționale și Internaționale 2012 al MECTS;
c) Premierea elevilor care au obţinut premii la olimpiadele internaţionale din anul 2011,
a profesorilor care i-au pregătit şi a şcolilor de unde provin (aprobarea organizării
premierii, prin Ordinul MECTS nr. 4371/06.06.2012, după modificarea Legii
nr.284/2010);
d) Elaborarea Ordinului MECTS nr. 4382/06.06.2012 privind aprobarea noilor
cuantumuri ale bursei de merit olimpic internațional acordată elevilor premiați la
olimpiadele școlare internaționale desfășurate în anii 2011 și 2012 și a listei elevilor
care au obținut distincții la olimpiadele școlare internaționale în anul 2012,
beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010;
e) Organizarea și desfășurarea premierii unităților de învățământ declarate câștigătoare
ale concursului „Școala europeană”;
f) Organizarea și desfășurarea premierii unităților de învățământ declarate câștigătoare
ale concursului „O activitate de succes în Școala altfel”.

7. Alte activităţi specifice programelor şi proiectelor aflate în derulare (inclusiv a celor cu
finanţare din FSE), precum şi a activităţilor prevăzute în acordurile de parteneriat
(naţionale şi internaţionale).
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DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVATAMÂNT ÎN LIMBILE
MINORITĂŢILOR, RELAŢIA CU PARLAMENTUL ŞI
PARTENERII SOCIALI
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Învaţământ în limbile minorităţilor:
a) Elaborarea şi finalizarea, în conformitate cu noile dispoziţii ale metodologiilor specifice
învăţământului cu predare în limbile minorităţilor naţionale;
b) Participarea în comisiile tehnice (de lucru) formate la nivelul MECTS pentru elaborarea
metodologiilor ROFUIP, Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru
ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unitaţile de învăţământ preuniversitar cu
personalitate juridică şi Metodologia de organizare şi functionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
c) Participarea la monitorizarea desfăşurării evaluării naţionale a elevilor care au absolvit clasa a
VIII-a şi a examenului de bacalaureat prin participarea specialiştilor din cadrul Direcţiei
Generale la aceste examene;
d) Reprezentarea MECTS la olimpiadele naţionale de limba maternă în conformitate cu
Calendarul Olimpiadelor şi Concursurilor Şcolare Naţionale şi Internaţionale;
e) Elaborarea şi traducerea subiectelor pentru examenul de definitivare în învăţământ şi gradul
II didactic
Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali:
a) Participare la Comisiile Permanente din Camera Deputaţilor şi Senat pentru avizarea unor
proiecte/propuneri legislative din sfera de activitate a MECTS;
b) Susţinerea punctului de vedere al MECTS/Guvernului în şedinţele din plenul Senatului şi
Camerei Deputaţilor;
c) Susţinerea răspunsurilor la întrebările/interpelările adresate de către senatori şi deputaţi
ministrului educaţiei;
d) Formularea punctului de vedere al MECTS pentru propunerile legislative transmise de către
Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul – Guvern;
e) Formularea răspunsurilor la interpelări/întrebări transmise de Departamentul pentru Relaţia
cu Parlamentul – Guvern;
f) Organizarea întâlnirilor informale cu organizaţiile sindicale din educaţie;
g) Organizarea Comisiei de Dialog Social la nivelul MECTS;
h) Formularea răspunsurilor la memorii/petiţii.
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DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ
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Activitatea Direcției Generale Juridice s-a referit în perioada mai sus menționată la următoarele
categorii de lucrări:


întâmpinări și recursuri în dosarele de instanță având ca obiect drepturi de natură
salarială, plată stimulente financiare reglementate de Legea nr 315/2006, contencios
administrativ - eliberare diplome pentru absolvenţii Spiru Haret, acordare titluri
științifice și didactice, anulare/suspendare acte administrative;



răspuns petiții și plângeri prealabile;



formularea de puncte de vedere la solicitarea direcțiilor din cadrul ministerului sau a
unităților din subordine;



acordarea avizului de legalitate pe documentele cu caracter juridic emise de direcțiile
din cadrul ministerului. Cu titlu de exemplu avizare OUG nr. 21/2012 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, proiect HG privind
denumirea calificărilor și titlurilor conferite absolvenților de învățământ superior,
proiect HG privind aprobarea ROF Centru Național pentru Curriculum și Evaluare,
proiect H.G aprobare R.O.F Institutul de Stiințe ale Educației, proiect HG privind
suplimentarea posturilor din învățământul superior, proiect HG privind conținutul și
formatul actelor de studii din învățământul preuniversitar;



avizarea solicitărilor privind confecționarea ștampilelor pentru minister şi unitățile
subordonate;



participarea în calitate de membri în Comisia Națională Euro 2000 și Bani de Liceu;



participarea în diverse grupuri/comisii de lucru.
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CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE
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În perioada de referință CNEE a îndeplinit activitățile planificate, conform planului anual de
activități aprobat și conform solicitărilor MECTS și ale instituțiilor subordonate MECTS, după cum
urmează:
1. Activități desfășurate pentru pregătirea evaluărilor și examenelor naționale 2012:
a) Verificarea și transmiterea subiectelor către centrele de examen pentru probele de competențe
lingvistice, pentru probele de competențe digitale și pentru cele scrise în cadrul sesiunii
speciale a Examenului de Bacalaureat 2012 desfășurată în perioada 14-25.05.2012.
b) Verificarea și transmiterea subiectelor către centrele de examen pentru proba A, de evaluare a
competențelor lingvistice de comunicare în limba română a Examenului de Bacalaureat 2012.
Perioada: 11-13.06.2012
c) Verificarea și transmiterea subiectelor către centrele de examen pentru proba B, de evaluare a
competențelor lingvistice de comunicare în limba maternă a Examenului de Bacalaureat
2012. Perioada: 13-15.06.2012
d) Verificarea și transmiterea subiectelor către centrele de examen pentru proba D, de evaluare a
competențelor digitale a Examenului de Bacalaureat 2012. Perioada: 18-22.06.2012
e) Verificarea și transmiterea subiectelor către centrele de examen pentru proba C, de evaluare a
competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulație internațională a
Examenului de Bacalaureat 2012. Perioada: 25-27.06.2012
f) Verificarea și transmiterea subiectelor pentru probele scrise din cadrul Evaluării Naționale la
finalul clasei a VIII-a 2012. Perioada: 25-27.06.2012.
g) Organizarea grupurilor de lucru, elaborarea variantelor și a baremelor și validarea variantelor
de subiecte pentru Examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2012. Perioada:
15.05 – 30.06.2012
h) Organizarea grupurilor de lucru, elaborarea structurii-cadru a variantelor de subiecte și
bareme pentru Concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/
rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar. Perioada: 15.05 – 30.06.2012
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2. Activități desfășurate în cadrul Proiectelor POS DRU, beneficiar CNEE, pentru
implementarea prevederilor LEN, nr. 1/2011:
2.2. Proiect POS DRU ID 31536
a) Pregătirea celor trei noi evaluări naționale introduse prin LEN nr. 1/2011 pentru clasele a II-a,
a IV-a, a VI-a prin: crearea platformei pentru colectarea rezultatelor evaluării elevilor;
elaborarea manualelor de proceduri pentru administrarea fiecăreia dintre cele trei evaluări;
elaborarea Caietelor cadrului didactic; elaborarea fișelor de evaluare, a chestionarelor
evaluatorilor; elaborarea variantelor de teste pentru clasele cu predare în limba română,
repectiv, limba maghiară; elaborarea bazelor de date cu responsabilii județeni pentru cele trei
evaluări; elaborarea bazelor de date cu numărul de elevi din fiecare clasă din școlile
eșantionate, pe limbi de predare și pe limbi moderne studiate; elaborarea bazelor de date cu
informaticienii posesori de certificate SSL; pregătirea sesiunilor de instruire a responsabililor
județeni; asigurarea comunicării permanente cu responsabilii județeni, pe întreaga perioadă a
evaluării.
b) Coordonarea procesului de corectare a testelor scrise și a încărcării bazelor de date rezultate
în urma administrării testelor scrise pentru Evaluarea Națională la finalul clasei a IV-a 2012 –
09-15.05.2012
c) Validarea instrumentelor de evaluare, formarea coordonatorilor județeni, administrarea
instrumentelor de evaluare, coordonarea procesului de corectare a testelor scrise administrate
și monitorizarea încărcării bazelor de date în platforma pentru colectarea rezultatelor elevilor
la Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – 16-22.05.2012
d) Validarea instrumentelor de evaluare, formarea coordonatorilor județeni, administrarea
instrumentelor de evaluare, coordonarea procesului de corectare a testelor scrise administrate
și monitorizarea încărcării bazelor de date în platforma pentru colectarea rezultatelor elevilor
la Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a – 23-31.05.2012

2.3. Proiect POS DRU ID 4615
- Desfășurarea Conferinței finale, de închidere a proiectului

– 27-28.04.2012; Finalizarea

activităților proiectului – 02 – 30.06.2012
2.4. Proiect POS DRU ID 21086
Cele șase volume grupate sub genericul “Cadrul de referință al curriculumului național – un
imperativ al reformei curriculare“ a primit la data de 21 iunie a.c. Premiul Spiru Haret al Academiei
Române și M.L.N.R.:
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volumul 1:


Analiza mediului școlar în raport cu implementarea reformei curriculare;



Analiza dinamicii performanțelor școlare ale elevilor;



Studiul relațiilor dintre curriculum, competențe, motivație, învățare și

volumul 2:

volumul 3:

rezultate;


Metodologia de analiză a performanțelor școlare ale elevilor;



Glosar de termeni în domeniul Evaluarea școlară;



Analiza programelor și a manualelor școlare alternative;



Analiza multicriterială a politicilor în domeniul curriculumului;



Coordonate ale unui nou cadru de referința al curriculumului național.

volumul 4:

volumul 5:

volumul 6:

Cele șase volume de studii, coordonate de Silviu Cristian MIRESCU, însumează un număr de 1.614
pagini, la realizarea cărora au contribuit un număr de 181 de cadre didactice universitare, cercetători,
experți, consilieri și profesori din învățământul preuniversitar (74 de autori și 107 colaboratori).

3. Activități desfășurate în cadrul Programului OECD-PISA 2012, aprobat prin HG nr. 344
din 2010, publicată în MOf. Nr. 263 din 22.04.2010
- Asigurarea comunicării permanente cu consorțiul PISA în vederea obținerii aprobării procedurilor
- Definitivarea activităților de corectare a broșurilor și de codificare a chestionarelor administrate în
testarea din luna martie 2012, conform manualului de proceduri PISA – 01.04-21.05.2012
4. Activități desfășurate în cadrul Proiectului OECD-TALIS 2013, aprobat prin HG nr. 906 din
07.09.2011, publicată în MoF nr. 668/20.09.2011
- Asigurarea comunicării permanente cu consorțiul TALIS în vederea finalizării pre-testării TALIS
2012.
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DIRECȚIA GENERALĂ BUGET, FINANȚE ȘI RESURSE UMANE
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a) A fost emis OMECTS nr. 4385/07 iunie 2012, privind aprobarea componenţei pachetelor
de rechizite şcolare ce se acordă elevilor (inclusiv din clasa pregătitoare şi a metodologiei
de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea OUG nr. 33/2001, privind
acordarea de rechizite şcolare (742.098 beneficiari, fonduri aferente 20.529.869 lei).
b) A fost emis OMECT nr. 4286/30 mai 2012, privind alocarea sumelor necesare unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat pentru achiziţia de camere de supraveghere video
(11.132 camere video, fonduri aferente 1.669.800 lei).
c) Au fost achiziţionate camere de supraveghere video.
d) A fost emis OMECT nr. 4301/ 31 mai 2012, pentru aprobarea listei nominale a
beneficiarilor Legii nr. 269/2004, privind acordarea unui ajutor financiar în vederea
stimulării achiziţionării de calculatoare pe anul 2012 (20.610 beneficiari, fonduri aferente
18.549.000 lei);
e) Au fost asigurate fondurile pentru desfăşurarea concursurilor naţionale (evaluare,
admitere, bacalaureat) în suma de 1.783.154 lei pentru tipizate, hârtie, tonere, ştampile
etc.;
f) Au fost repartizate microbuze şcolare (185 microbuze în sumă de 21.997.395,4 lei);
g) S-a emis ordin pentru plata cadrelor didactice implicate în examenele naţionale;
h) S-au făcut propuneri de completare a Legii nr. 284/2010, în concordanţă cu prevederile
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi ale Legii 63/2011;
i) S-au reluat întâlnirile cu liderii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi
partenerii sociali în cadrul Comisiei de Dialog Social după o întrerupere de aproximativ 2
ani;
j) S-au aplicat prevederile OUG nr. 19/2012, de recuperare a reducerilor salariale.
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DIRECȚIA MODERNIZAREA PATRIMONIULUI, INVESTIȚII ȘI
INFORMATIZARE
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1. Segmentul ”Investiții”
1.1. Achiziția de microbuze destinate transportului elevilor din învățământul preuniversitar de
stat (aflată în întârziere) s-a desfășurat după cum urmează:
1.1.1. S-a finalizat procedura de achiziție publică
1.1.2. S-au recepționat 185 de microbuze, conform contractului de achiziție
1.1.3. Au fost stabilite priorități la nivel de județ, pe baza propunerilor inspectoratelor
școlare județene
1.1.4. Prioritățile respective au fost validate prin Ordin de Ministru (3 la număr)
1.1.5. Pe baza Ordinului de Ministru, cele 185 de microbuze au fost distribuite în teritoriu
1.1.6. În momentul de față, toate cele 185 de microbuze au fost distribuite inspectoratelor
școlare

județene,

pe

baza

proceselor

verbale

de

predare-primire
1.2. Au fost alocate sumele necesare pentru:
1.2.1. Remedierea defecțiunii la instalația de gaze (centrală termică) a Universității ”Eftimie
Murgu” din Reșița (cantină deconectată de EON Gaz, aflată în pericol de explozie,
solicitarea de alocare de fonduri figurând din luna martie 2012)
1.2.2. Reabilitarea sălii de sport din cadrul bazei sportive ”Hidrotehnica”, bază sportivă
obținută de Universitatea Maritimă din Constanța de la Consiliul Local Constanța
(solicitarea de fonduri figuraând din luna aprilie 2012)
1.3. A fost centralizată situația arieratelor din sistemul preuniversitar de stat
2. Segmentul ”Informatizare”
2.1. Examenele Naționale (Admiterea în licee, Bacalaureat, Titularizare, Definitivat, Înscrierea în
Corpul de Experți, Înscrierea în clasa ”0”) s-au desfășurat după cum urmează:
2.1.1. S-a inițiat și finalizat procedura de achiziție privind serviciile informatice aferente
derulării Examenelor Naționale (procedură care ar fi trebuit să aibă loc cel mai târziu în
luna martie 2012)
2.1.2. Până în momentul de față, procesul s-a desfășurat cu succes, conform metodologiilor
și calendarului aprobat
2.1.3. Desfășurarea Examenelor Naționale este monitorizată în mod continuu
2.2. Dotarea cu camere video de supraveghere (8759 la număr) a tuturor sălilor de clasă în care
urmează să se desfășoare Examenele Naționale, astfel încât toate sălile de examen să fie
asigurate corespunzător cu camere video (analiza privind numărul de camere video, respectiv
dotarea trebuia să aibă loc cel mai târziu în luna aprilie 2012)
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2.3. Procedura de achiziție și distribuire a licențelor software Microsoft.
2.3.1. Distribuirea (finalizată cu succes) în teritoriu a celor 179.000 de licențe software
Microsoft, obținute prin Contractul de Comodat nr. 138 / 29.11.2011;
2.3.2. Monitorizarea continuă a implementării acestor licențe software, în vederea aducerii
tuturor stațiilor de lucru aflate în dotarea unităților de învățământ preuniverstar de stat
(laboratoare SEI) la nivelul tehnologic actual prin upgrade al aplicațiilor software
utilizate la cea mai recentă versiune;
3. Segmentul ”Patrimoniu”
3.1. Inventarierea bunurilor imobile din domeniul public al statului (sarcină trasată în urma
acțiunii de audit a Curții de Conturi, acțiune aflată în întârziere);
3.2. Situația privind închirierile de imobile din sistemul de învățământ preuniversitar de stat.

MINISTRU
Liviu Marian POP
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