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Aprobat  

prin Dispoziția ministrului educației  

nr. 659 din 13 decembrie 2016 

 

Plan  

cu privire la realizarea acțiunilor restante pentru implementarea Codului educației  
 

Nr. 

d/o 

 

Acțiuni 

Statut 

(la data aprobării Planului) 

Termen-

limită de 

realizare 

 

Responsabili 

 

Note cu privire la 

realizare 

 

1. Prezentarea pentru adoptare a proiectului 

de lege pentru modificarea și completarea 

Codului cu privire la știință și inovare, în 

vederea asigurării activității de cercetare în 

învățământul superior (art. 157, a)) 

Proiectul de lege este elaborat și transmis 

Ministerului Economiei pentru 

definitivare si prezentare la Guvern. 

 

Octombrie,  

2017 

DÎSDȘ  

2. Definitivarea și aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a instituțiilor 

de învățământ extrașcolar (art.37, (2)) 

Varianta de proiect a Regulamentului este  

elaborată.  

Urmează definitivarea Regulamentului 

după discuțiile publice și aprobarea 

acestuia. 

Martie,  

2017 

DÎP  

3. Elaborarea și aprobarea Regulamentului-

cadru cu privire la funcționarea 

bibliotecilor din învățământul general 

(art.128, (4)) 

În curs de elaborare. 

 

Martie,  

2017 

DTI  

4. Elaborarea  Regulamentului-cadru cu 

privire la funcționarea bibliotecilor din 

învățământul profesional tehnic (art.128, 

(4)) 

În curs de elaborare. Martie,  

2017 

DTI  

5. Elaborarea Regulamentului-cadru cu 

privire la funcționarea bibliotecilor din 

învățământul superior (art.128, (4)) 

În curs de elaborare. Martie,  

2017 

DTI  

6. Asigurarea frecventării învățământului 

obligatoriu până la vârsta de 18 ani (art. 

13, (1), (2)) 

Norma urmează să intre în vigoare nu 

mai târziu de anul 2018. 

 

Septembrie, 

2017 

DÎP, DÎSPMS  
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7. Elaborarea și aprobarea Instrucțiunii cu 

privire la evidența copiilor și adolescenților 

cu vârste între 7 și 18 (art.13, (4)) 

S-a decis modificarea Hotărârii de 

Guvern nr. 464 din 1996. Activitatea a 

demarat. 

Septembrie, 

2017 

DÎP, DÎSPMS  

8. Examinarea practicii învățământului la 

domiciliu la solicitarea părinților sau a 

altor reprezentanți legali ai copiilor și 

elevilor și prezentarea propunerilor 

respective de modificare a Codului 

educației (art. 157, d)) 

Urmează aprofundarea analizei și 

formularea propunerilor de modificare a 

Codului educației. 

 

Decembrie, 

2017 

DÎP  

9. Examinarea practicilor statelor membre ale 

Uniunii Europene în domeniul educației 

antepreșcolare și prezentarea propunerilor 

respective de modificare a Codului 

educației (art. 157, e)) 

 

A fost efectuată o analiza a organizării și 

funcționării serviciilor educaționale 

antepreșcolare în țările OECD. 

În baza analizei sunt formulate 

recomandări privind modificarea unor 

articole din Codul educației. 

Urmează amendarea Codului educației la 

subiectul dat. 

Martie, 

2017 

DÎP  

10. Crearea unei structuri în cadrul 

Ministerului Educației pentru Cadrul 

Național al Calificărilor (art. 97, (4)) 
 

Este propusă o nouă structură a 

Ministerului, care include și Secția 

calificări. Proiectul respectiv al Hotărârii 

Guvernului a fost avizat de Ministerul 

Finanțelor, Ministerul Justiției, Centrul 

Național Anticorupție  și prezentat la 

Guvern pentru aprobare.  

Urmează să se decidă în contextul 

reformei guvernamentale. 

Trimestrul I, 

2017 

Secretarul  

de stat 

 

11. Identificarea meseriilor conexe prin prisma 

Planului de admitere (art. 62, (1)) 
 

Este elaborat Conceptul de identificare și 

stabilire a meseriilor care pot fi conexe în 

contextul prevederilor Codului educației. 

Urmează definitivarea și aprobarea 

Conceptului. 

Meseriile identificate vor fi propuse 

MMPSF pentru includere ]n comanda de 

Stat. 

Trimestrul I, 

2017 

DÎSPMS  
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12. Aprobarea modificărilor în Nomenclatorul 

domeniilor de formare profesională în 

învățământul superior (art. 85, (4)) 
 

Este elaborat proiectul noului 

Nomenclator al domeniilor de formare 

profesională și a specialităților. Proiectul 

se află în stadiul de examinare și avizare 

de către autoritățile publice, instituții, 

societatea civilă. 

Nomenclatorul urmează să fie aprobat de 

Guvern și pus în aplicare. 

Februarie, 

2017 

DÎSDȘ  

13. Aprobarea Regulamentului de organizare a 

programelor de postdoctorat (art.94, (16)) 

Proiectul Regulamentului este elaborat. 

Urmează aprobarea Regulamentului. 

Martie,  

2017 

DÎSDȘ  

14. Elaborarea și aprobarea actelor normative 

privind organizarea instruirii profesionale 

prin sistemul dual  (art.59, (5)) 
 

Urmează realizarea unui studiu cu privire 

la actele ce reglementează formarea 

profesională prin sistem dual și 

elaborarea/modificarea/completarea 

actelor respective. 

Trimestrul II, 

2017 

DÎSPMS  

15. Definitivarea conceptului de organizare a 

învățământului la distanță și a studiului 

individual pentru copiii cu dizabilități în 

învățământul primar, gimnazial și liceal 

(art.27, 29, 31) 

Conceptul este în proces de definitivare. 

Urmează elaborarea cadrului normativ de 

organizare și desfășurare a 

învățământului la distanță pentru copiii 

cu dizabilități. 

Septembrie, 

2017 

DÎP  

16. Definitivarea și aprobarea Cadrului de 

Referință al Curriculumului Național (art. 

40) 
 

Urmează definitivarea Cadrului de 

Referință, stabilirea variantei de Plan-

cadru, editarea și pilotarea acestora în 

unele instituții de învățământ general. 

Martie, 

2017 

DÎP  

17. Ajustarea Planului-cadru pentru 

învățământul general la cerințele art. 40, 

(7), privind ponderea disciplinelor 

opționale: 10-15% în învățământul primar, 

15–20% în învățământul gimnazial și 20–

25% în învățământul liceal 

Urmează, în  contextul unui nou Cadru de 

referință al Curriculumului Național, 

implementarea unor noi modele de Plan-

cadru pentru învățământul primar, 

gimnazial și liceal și majorarea ponderii 

disciplinelor opționale. 

Martie, 

2017 

DÎP  

18. Asigurarea condițiilor de formare și 

dezvoltare a competențelor de comunicare 

în limbile engleză, franceză și rusă în toate 

instituțiile publice de învățământ general 

(art. 9, (8)) 

Acțiunea se va realiza prin ajustări 

curriculare, precizări în Planul-cadru de 

învățământ, cursuri specializate de 

formare etc. 

Decembrie, 

2017 

DÎP  
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 Urmează elaborarea unor repere 

metodologice pentru OLSDÎ și instituțiile 

de învățământ, monitorizarea  îndeplinirii 

indicațiilor instructive și raportarea la 

finele anului de studii. 

19. Elaborarea și aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și desfășurarea 

stagiilor de practică în învățământul 

profesional tehnic postsecundar și 

postsecundar nonterțiar. 

Proiect elaborat, urmează să fie aprobat 

în ședința Colegiului ME. 

 

Decembrie, 

2016 

DÎSPMS  

20. Definitivarea și aprobarea modificărilor în 

Regulamentul de organizare și desfășurare 

a olimpiadelor școlare la disciplinele de 

studiu (art. 19) 

Regulamentul este revizuit; sunt operate 

modificări. 

Urmează definitivarea și aprobarea 

modificărilor. 

Trimestrul II, 

2017 

 

ANCE  

21. Revizuirea și aprobarea cadrului 

regulamentar de susținere a copiilor dotați 

din învățământul general (art. 19, (2)) 

Urmează revizuirea Hotărârii de Guvern 

nr.17 din 4 ianuarie 2006. 

 

Februarie, 

2017 

ANCE  

22. Aprobarea Instrucțiunii privind evaluarea 

și dezvoltarea comportamentului elevului 

 Trimestrul I, 

2017 

DÎP, SJ  

23. Aprobarea Regulamentului cu privire la 

formarea continuă a adulților (art. 126, (3)) 

Proiectul Regulamentului este  elaborat și 

transmis Guvernului pentru aprobare. 

Ianuarie, 

2017 

SSPÎPV  

24. Aprobarea Regulamentului de certificare a 

cunoștințelor și competențelor dobândite în 

contexte de educație nonformală și 

informală (art. 123, (10)) 

Proiectul este elaborat, plasat pe pag. web 

a ministerului pentru consultări publice și 

transmis CNA pentru expertiză 

anticorupție. 

Decembrie, 

2016 

SSPÎPV  

25. Consultarea și aprobarea Regulamentului 

de organizare și desfășurare a concursului 

pentru ocuparea funcției de conducător al 

organului local de specialitate în domeniul 

învățământului (art.48, (4)) 

Proiectul Regulamentului  este elaborat și 

plasat pe pag. web a ministerului pentru 

consultare. 

 

Trimestrul II, 

2017 

SJ  

26. Consultarea și aprobarea Regulamentului 

cu privire la angajarea prin concurs a 

personalului didactic în învățământul 

general și profesional tehnic (art. 54, (1), 

art. 71, (4)) 

Regulamentul este elaborat  și urmează a 

fi supus discuțiilor publice. 

 

Ianuarie, 

2017 

DRUFCA, 

DÎP, 

DÎSPMS 
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27. Definitivarea și aprobarea Metodologiei de 

evaluare internă a cadrelor didactice 

(art.45, (1)) 

Proiectul este elaborat și în proces de 

avizare. 

 

Martie,  

2017 

IȘN, DÎP, 

DRUFCA 

 

28. Consultarea, definitivarea și aprobarea 

Metodologiei de evaluare externă a 

cadrelor didactice (art.45, (2)) 
 

Metodologia de evaluare externă a 

cadrelor didactice din învățământul 

general a fost elaborată și plasată pentru 

discuții publice pe site-ul ministerului. 

Trimestrul I, 

2017 

IȘN, DÎP, 

DRUFCA 

 

29. Consultarea, definitivarea și aprobarea 

Metodologiei de evaluare a activității 

cadrelor  de conducere (art.46, (1))  

Metodologia de evaluare a cadrelor de 

conducere din învățământul general a fost 

elaborată și plasată pentru discuții publice 

pe site-ul ministerului. 

Trimestrul I, 

2017 

IȘN, DÎP, 

DRUFCA 

 

30. Respectarea cerințelor minime de calificare 

pentru ocuparea funcțiilor didactice: în 

învățământul liceal – deținerea unei 

calificări în domeniu de cel puțin nivelul 7 

ISCED – studii superioare de master, 

precum și promovarea modulului 

psihopedagogic (art. 132, (1), c)) 

Prevederea menționată urmează a fi pusă 

în aplicare din anul 2017 la angajarea 

cadrelor didactice în învățământul liceal. 

Urmează emiterea unei circulare în 

adresa conducătorilor instituțiilor de 

învățământ. 

 

Ianuarie, 

2017 

DRUFCA  

31. Încetarea de drept a contractelor 

individuale de muncă ale persoanelor care 

ocupă funcții științifico-didactice în 

instituții de învățământ superior fără 

îndeplinirea condiției prevăzute la art. 132, 

alin. (3) (art. 155) 

Norma respectivă va intra în vigoare 

începând cu anul 2018. 

 

- DRUFCA  

32. Aprobarea Regulamentului de conferire a 

titlurilor ştiințifico-didactice (art.117, (4)) 

 

Este elaborat noul proiect al 

Regulamentului de conferire a titlurilor 

ştiinţifico-didactice. În prezent, proiectul 

respectiv se află în stadiu de examinare, 

avizare și expertizare de către Ministerul 

Justiției și CNA. 

Martie,  

2017 

DÎSDȘ  

33. Elaborarea criteriilor și a procedurii de 

preluare a managementului instituției de 

învățământ general (art. 52, (2)) 

În curs de elaborare. 

 

Trimestrul 

IV, 2017 

SJ  
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34. Revizuirea și aprobarea modificărilor în 

Regulamentul de evaluare și acreditare a 

instituțiilor de învățământ (art.18, (9)) 

În curs de revizuire. 

 

Decembrie, 

2016 

IȘN  

35. Elaborarea  și aprobarea Pachetului 

standard de servicii educaționale pentru 

învățământul general (art.9, (5), art. 157, 

b)) 

Urmează analiza rezultatelor  studiului de 

fezabilitate, elaborarea și aprobarea 

Pachetului standard de servicii 

educaționale pentru învățământul general. 

Semestrul I, 

2017 

DÎP  

36. Aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

prestate în învățământul superior (art. 79, 

(4)) 

Proiectul Nomenclatorului este elaborat.  

Urmează aprobarea Nomenclatorului. 

Februarie, 

2017 

DGEPF  

37. Implementarea finanțării-standard: cost 

standard per copil/elev/student și coeficient 

de ajustare (art. 145, (1), a)) 

 

Urmează implementarea finanțării cost 

standard per student și coeficient de 

ajustare pentru instituțiile de învățământ 

superior (acțiune restantă, preconizată de 

Cod pentru anul 2015) 

Semestrul I, 

2017 

DGEPF, 

DÎSDȘ 

 

 

38. Asigurarea funcționării în regim de 

autogestiune financiar-economică a  

instituțiilor de învățământ profesional 

tehnic, superior și de formare continuă; 

desfășurarea activității economice, în 

conformitate cu legislația în vigoare (art. 

145, (5)) 

Pentru instituțiile de învățământ 

profesional tehnic, aplicarea normei 

respective se va face din anul 2017. 

 

Semestrul I, 

2017 

DGEPF, 

DÎSPMS 

 

39. Reducerea, în modul stabilit de Guvern, a 

normei didactice de predare-învățare-

evaluare și instruire practică, în cazul 

cadrelor didactice care au calitatea de 

mentor (art. 55, (3)) 

Este în curs de elaborare proiectul 

Hotărârii de Guvern.  

 

Semestrul I, 

2017 

DRUFCA  

40. Reducerea, în primii trei ani de activitate 

pedagogică a cadrelor didactice din 

instituțiile de învățământ general publice, 

la 75% a normei didactice pentru un salariu 

de funcție (art. 134, (7)) 

Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost 

elaborat, dar a fost avizat  negativ de 

către Ministerul Finanțelor din cauza 

lipsei mijloacelor financiare bugetare. 

 

Ianuarie, 

2017 

DRUFCA  

41. Implementarea normei didactice de 

predare-învățare-evaluare și instruire 

Este în curs de elaborare proiectul 

Hotărârii de Guvern.  

Se va pune în aplicare din anul 2017. 

Semestrul I, 

2017 

DRUFCA  
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practică în învățământul primar, gimnazial 

și liceal - 18 ore săptămânal (art. 55, (2)) 

 

42. Aprobarea proiectului Hotărârii 

Guvernului „Cu privire la aprobarea 

Metodologiei de realizare a raportului de 

expertiză privind încetarea necesității 

menținerii în domeniul public a unor 

bunuri imobile ale instituțiilor de 

învățământ” (art. 146, alin. (4)) 

Proiectul Metodologiei este elaborat. 

Urmează aprobarea prin Hotărâre de 

Guvern. 

Trimestrul I, 

2017 

SJ, DGEPF  

 

Tudor Cojocaru, șef, Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor 


