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Educaţia a primit 1,015 miliarde lei la rectificarea bugetară 

Fondurile alocate Educaţiei au fost suplimentate cu 1,015 miliarde lei în urma rectificării bugetare aprobate de 

Guvern. De aceste măsuri vor beneficia aproximativ 280.000 de cadre didactice şi personal 

auxiliar. Fondurile sunt destinate punerii în aplicare a deciziei Guvernului de majorare şi corectare a salariilor 

personalului didactic şi personalului auxiliar din învăţământ, atât din preuniversitar, cât şi din universitar, 

începând cu 1 august 2016, pentru implementarea măsurilor reparatorii adoptate de Parlament, precum şi 

pentru finanţarea unor proiecte din domeniu. 

Detalii + 

  

  

Pentru prima oară după 1990, elevii au propriul statut 

Statutul Elevului a fost aprobat prin ordin de ministrul Mircea Dumitru şi se va aplica începând cu noul an 

şcolar (2016-2017). Componenta majoră a Statutului, primul de acest tip după 1990, o reprezintă definirea şi 

consolidarea rolului elevului în comunitatea şcolară. Textul de lege conform căruia „învăţământul 

preuniversitar este centrat pe elev” are acum o dimensiune concretă. 
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Şi elevii din ciclul superior al liceului beneficiază de manuale gratuite 

În urma finalizării negocierilor cu editurile de carte şcolară, Ministerul Educaţiei achiziţionează fondul total de 

circa 3.600.000 titluri aferente claselor a XI-a şi a XII-a. Suma alocată este de aproximativ 30 milioane lei. În 

cursul acestei săptămâni, editurile au primit comenzi ferme, iar contractele vor fi semnate săptămâna viitoare 

de fiecare inspectorat şcolar judeţean. Următorul obiectiv al Ministerului Educaţiei este alocarea resurselor 

financiare necesare decontării abonamentelor pentru elevii care fac naveta. 
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În dezbatere publică, proiectul metodologiei de organizare a programului „Şcoală după 

şcoală” 

http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Prezentarea_rectificarii_bugetare.pdf
http://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C5%A3iei-na%C5%A3ionale-%C5%9Fi-cercet%C4%83rii-%C5%9Ftiin%C5%A3ifice-nr-474210082016-pentru-aprobarea
http://edu.ro/ministerul-educa%C5%A3iei-va-asigura-manuale-gratuite-pentru-elevii-claselor-xi-%C5%9Fi-xii


Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de organizare şi desfăşurare a programului naţional 

„Şcoală după şcoală” în anul şcolar 2016-2017. Conceput ca un spaţiu experimental în care atât cadrele 

didactice, cât şi elevii sunt încurajaţi să îşi manifeste creativitatea şi să lege într-un mod atractiv teoria cu 

aplicaţiile ei din viaţa de zi cu zi, programul are ca obiectiv dezvoltarea competenţei de învăţare şi a abilităţilor 

socio-emoţionale în rândul preşcolarilor/elevilor. Termen pentru trimiterea sugestiilor şi propunerilor: 22 

august. 
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Învăţământul profesional de tip dual, realitate în anul 2016-2017, în şcolile-pilot 

Ministerul Educaţiei pilotează în anul şcolar 2016-2017 organizarea învăţământului profesional de tip dual, de 

stat, pentru nivelul 3 din Cadrul Naţional al Calificărilor. 

În vederea desfăşurării în cele mai bune condiţii a acestui proces, Centrul Naţional pentru Dezvoltarea 

Învăţământului Profesional şi Tehnic a lansat astăzi, 12 august, în dezbatere publică, metodologia specifică de 

organizare şi funcţionare a acestui tip de învăţământ. Pilotarea se realizează pentru calificările solicitate de 

operatorii economici. 
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Concursurile pentru funcţiile de conducere din institutele româneşti de cercetare, deschise în 

mod real şi candidaţilor din diaspora 

Guvernul a aprobat în şedinţa de miercuri, 10 august, procedura de organizare a concursurilor pentru ocuparea 

funcţiei de director general în institutele naţionale de cercetare-dezvoltare. Principiul fundamental îl reprezintă 

transparenţa iar regulamentul asigură cadrul unei competiţii deschise, bazate pe meritocraţie, cu posibilitatea 

reală de participare şi a cercetătorilor experimentaţi din state membre UE sau aparţinând Spaţiului Economic 

European, în special din diaspora ştiinţifică. 
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SINED, instrument de guvernanţă a învăţământului superior 

Ministerul Educaţiei propune spre avizare şi aprobare documentul ce reglementează organizarea şi 

funcţionarea Sistemului Integrat Naţional Educaţional (SINED). 

Sistemul Integrat Naţional Educaţional este compus din Registrul Matricol Unic al universităţilor din 

România, Registrul Educaţional Integrat, Platforma  

„Studiază în România”, Platforma de colectare şi centralizare a datelor pentru învăţământul superior şi 

http://edu.ro/metodologia-de-organizare-programului-na%C8%9Bional-%E2%80%9E%C8%99coala-altfel%E2%80%9D-proiect-supus-dezbaterii-publice
https://www.edu.ro/metodologia-de-organizare-%C5%9Fi-func%C5%A3ionare-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntului-profesional-de-tip-dual-de-stat-pentru
http://research.ro/ro/articol/4042/despre-ancsi-a-fost-aprobata-in-guvern-procedura-de-organizare-a-concursurilor-pentru-ocuparea-func-iei-de-director-general-la-institutele-na-ionale-de-cercetare-dezvoltare


Platforma Studenţi, Absolvenţi şi Piaţa Muncii. Printre altele, ansamblul de platforme informatice va contribui 

la creşterea transparenţei datelor statistice în învăţământul superior şi la consolidarea demersurilor de 

simplificare a procedurilor administrative. 

Detalii + 
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