MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
COD
OBIECTIV

OBIECTIVE STRATEGICE
SECTORIALE

PRIORITĂȚI STRATEGICE (OBIECTIVE GLOBALE)

COD
INIȚIATIVĂ

INIȚIATIVE STRATEGICE
(MĂSURI/PROIECTE/ACTE NORMATIVE)

BUGET
(STRATEX)

LANSARE
(Luna/An)

FINALIZARE
(Luna/An)

A

Asigurarea transparenței în Educație și Cercetare

K-01
K-02
K-03
K-04

Crearea unui mecanism integrat de asigurare a transparenței în educație și cercetare
Clarificarea cadrului normativ și instituțional în domeniul educației și cercetării
Corelarea sistemelor informatice existente in instituțiile din educație și cercetare
Creșterea accesibilității publice a datelor privind instituțiile și activitățile din educație și cercetare

Poz. Buget (Lei)
Poz. Buget (Lei)
Poz. Buget (Lei)
Poz. Buget (Lei)

Ian/2016
Ian/2016
Ian/2016
Ian/2016

Oct/2016
Oct/2016
Oct/2016
Oct/2016

B

Reglementarea și implementarea la scară națională a
învățământului profesional dual

K-05

Definirea contractului de formare profesională în sistem dual de către MENCS în colaborare cu companiile
care finanțează acum acest tip de școală profesională
Adaptarea planului cadru și a curriculei la nevoile pieței forței de muncă în colaborare cu mediul privat cu
accent pe partea practică
Asigurarea coordonării între mediul privat și unitățile de învățământ

Poz. Buget (Lei)

Ian/2016

Iulie/2016

Poz. Buget (Lei)

Ian/2016

Iulie/2016

Poz. Buget (Lei)

Ian/2016

Iulie/2016

Ian/2016

Oct/2016

Ian/2016

Oct/2016

K-10

Creșterea gradului de absolvire a primului an de învățământ superior inclusiv prin proiectul ROSE al
22 mil lei
Ministerului Educației în parteneriat cu Banca Mondială (împrumut). Susținerea a 300 de licee cu granturi de
la nivel național
Măsuri care vor viza licee din învățământul de stat, care au în prezent o rată scăzută de absolvire a școlii sau de Poz. Buget (Lei)
promovare a examenului de bacalaureat
Măsuri care vor viza universitățile din sistemul de stat
Poz. Buget (Lei)

Ian/2016

Oct/2016

K-06
K-07

C

Îmbunătățirea tranziției de la învățământul secundar
superior la cel terțiar. Acces și Echitate

K-08

K-09

D

Implementarea Strategiei de Cercetare Dezvoltare și
Inovare (2014-2020) pentru specializare inteligentă

K-11
K-12

Stabilirea sistemului de monitorizare și evaluare
Dezvoltarea mecanismului de "descoperire antreprenorială" pentru operaționalizarea strategiei

Poz. Buget (Lei)
Poz. Buget (Lei)

Ian/2016
Ian/2016

Oct/2016
Oct/2016

E

Internaționalizarea învătământului superior

K-13
K-14

Aprobarea strategiei naționale privind internaționalizarea învătământului superior.
Actualizarea și simplificarea prevederilor privind recunoașterea diplomelor

Poz. Buget (Lei)
Poz. Buget (Lei)

Ian/2016
Ian/2016

Sept/2016
Iunie/2016

K-21

Operationalizarea Registrului Educațional Integrat (REI) prin corelarea platformelor existente de culegere și
analiză de date (Registrul Matricol Unic, Platforma culegere a datelor statistice din învățământul superior
pentru finanțare - ANS, baza de date a sistemului de învățământ preuniversitar - SIIIR, Sistemul informatic de
preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare - DOCT)

Poz. Buget (Lei)

Ian/2016

Sept/2016

K-22

Implementarea unui sistem trasabilitate între sistemul educațional și piața muncii prin interconectarea
datelor din educație (REI și SIIIR) cu cele de piața muncii (Bazele de date REVISAL AJOFM și ANAF).
Implementarea sistemului va fi asigurat prin intermediul unui grup interministerial și a unor protocoale
interministeriale
Implementarea platformei de gestionare a doctoratelor
Implementarea proiectului E-Minister în vederea eficientizării activității de monitorizare și implementare a
politicilor educaționale prin debirocratizarea procedurilor interne și introducerea unui circuit securizat online
de avizare a documentelor
Dezvoltarea sistemului informațional integrat al cercetării, care cuprinde Registrul cercetătorilor, Registrul
infrastructurilor de cercetare, Registrul rezultatelor de cercetare, Registrul contractorilor și Registrul experților
evaluatori. Acest sistem care construiește în jurul unor platforme publice existente (e.g. www.erris,gov.ro) va
avea o componentă publică accentuata, sub forma unei rețele sociale

Poz. Buget (Lei)

Ian/2016

Oct/2016

Poz. Buget (Lei)
Poz. Buget (Lei)

Ian/2016
Ian/2016

Mai/2016
Oct/2016

Poz. Buget (Lei)

Ian/2016

Sept/2016

Poz. Buget (Lei)

Ian/2016

Mai/2016

PROCESE INTERNE (P)

P-1

Dezvoltarea și integrarea Sistemului Informatic din
Educație și Cercetare

(K-21-K-69)

K-23
K-24

K-25

P-2

Dezvoltarea Învățământului Preuniversitar

Plan Strategic (prototip v3-2)

K-26

Analiza situaţiei din învăţământul special (în colaborare cu Autoritatea pentru Protecţia Copilului) şi stabilirea
unui plan de măsuri de remediere a problemelor educaţionale şi sociale ale copiilor incluşi în centre de
plasament
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COD
OBIECTIV

P-3

OBIECTIVE STRATEGICE
SECTORIALE

Dezvoltarea capacității instituționale a Universităților

COD
INIȚIATIVĂ
K-27

INIȚIATIVE STRATEGICE
BUGET
(MĂSURI/PROIECTE/ACTE NORMATIVE)
(STRATEX)
Racordarea planurilor cadru și a curriculei pentru gimnaziu la nevoile societății. Dezbatere publică a planurilor Poz. Buget (Lei)
cadru pentru clasele V-VIII (Februarie 2015), dezvolatarea curriculei (Iulie 2016), dezbaterea conținutului
curicular inclusiv prin intermediul unor evenimente regionale cu cadre didactice și elevi (Septembrie 2016) și
lansarea licitiatiilor pentru manualelor școlare (Octombrie 2016).

LANSARE
(Luna/An)
Ian/2016

FINALIZARE
(Luna/An)
Oct/2016

K-28

Lansarea unui proiect strategic privind reforma curriculară (7 ani). Proiectul va crește capacitatea ministerului Poz. Buget (Lei)
de a evalua periodic curricula și manualele școlare în vederea includerii abordărilor inovative din domeniu

Ian/2016

Iunie/2016

K-29

Asigurarea unui cadru transparent și intransigent pentru desfășurarea în bune condiții a examenelor naționale Poz. Buget (Lei)

Ian/2016

Oct/2016

K-30

Adoptarea de urgenţă a Strategiei educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2015 -2020 Poz. Buget (Lei)

Ian/2016

Martie/2016

K-31

Lansarea unui proiect strategic pentru sprijinirea universităților în vederea implementării propriilor strategii de Poz. Buget (Lei)
internaționalizare și adaptării ofertei curriculare la contextul global. Stimularea universităților în a-și promova
oferta educațională pe portalul Study in Romania
Lansarea unui proiect strategic finantat din fonduri europene pentru dezvoltarea capacității instituționale a Poz. Buget (Lei)
universităților din România si a organismelor centrale (CNATDCU, CNE) în abordarea eticii și Evaluarea
internațională a Școlilor Doctorale din România

Ian/2016

Oct/2016

Ian/2016

Mai/2018

Evaluarea tuturor şcolilor cu privire la aprobările ISU şi stabilirea împreună cu instituţiile cu responsabilităţi în Poz. Buget (Lei)
domeniu a unui plan/program de rezolvare a acestor probleme
Stabilirea la nivel naţional a unui plan de exerciţii şi proceduri împreună cu ISU privind exerciţii de prevenţie şi Poz. Buget (Lei)
reacţie la situaţii de urgenţă
Prioritizarea investițiilor în reabilitarea clădirilor cu risc seismic și a căminelor studentești
80 mil. Lei

Ian/2016

Feb/2016

Ian/2016

Feb/2016

Ian/2016

Oct/2016

K-36

Organizarea unei compețitii internaționale de urbanism și dezvoltare teritorială pentru Laser Valley - Land of
Lights asociat infrastructurii de cercetare ELI-NP. Se va elabora un plan integrat de dezvoltare teritorială în
vederea creșterii impactului economic și social al infrastructurilor pan-europene de cercetare din România

Poz. Buget (Lei)

Ian/2016

Oct/2016

K-37

Elaborarea Foii naţionale de parcurs (“roadmap”) privind prioritățile de dezvoltare a infrastructurii de
cercetare şi instituţionalizarea mecanismului de actualizare a acesteia
Repornirea activităților de la Institutul Cantacuzino conform rolului strategic al acestuia.
Dezvoltarea capacității instituționale la Institutul Geologic Român și rezolvarea problemelor privind litoteca

Poz. Buget (Lei)

Ian/2016

Sept/2016

47 mil lei
Poz. Buget (Lei)

Ian/2016
Ian/2016

Oct/2016
Oct/2016

Finanțarea instituționala a performanței în cercetare, dezvoltare și inovare
Adoptarea metodologiei și organizarea concursurilor pentru directori de Institute (Naționale) de Cercetare,
Dezvoltare

Poz. Buget (Lei)
Poz. Buget (Lei)

Ian/2016
Ian/2016

Oct/2016
Aprilie/2016

K-71

Adoptarea unei metodologii privind organizarea alegerilor pentru directorii de școli care să asigure
transparența procesului de alegere în vederea restabilirii încrederii în managementul școlilor

Poz. Buget (Lei)

Ian/2016

Martie/2016

K-72
K-73

Organizarea concursurilor pentru directorii de scoli
Finalizarea concursurilor pentru inspectori generali și inspectori generali adjuncti

Poz. Buget (Lei)
Poz. Buget (Lei)

Aprilie/2016
Ian/2016

Oct/2016
Aprilie/2016

K-74

Lansarea unui proiect strategic din fonduri europene în vederea operaționalizării masterului
didactic/educațional și formarea profesională continuă.

Poz. Buget (Lei)

Ian/2016

Iunie/2016

K-32

P-4

Creșterea siguranței activității de învățământ și
reabilitarea seismică a clădirilor și căminelor studențești

K-33
K-34
K-35

P-5

Dezvoltare Cercetării și Inovării în România

K-38
K-39
K-40
K-41

RESURSE UMANE (U)

U-1

U-2

Îmbunătățirea Managementului Școlar

Dezvoltarea Carierei Didactice

Plan Strategic (prototip v3-2)

(K-71-K-79)
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COD
OBIECTIV

OBIECTIVE STRATEGICE
SECTORIALE

RESURSE FINANCIARE (F)

F-1

F-2

Finanțarea prioritară a infrastucturii școlare

Îmbunătățirea finanțării universităților de stat.
Autonomie si responsabilitate publica

COD
INIȚIATIVĂ

Ian/2016

Aug/2017

K-82

Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii unităților școlare: 234 unități de invățământ preuniversitar de stat din 90 mil lei
care 174 grădinițe și 67 școli

Ian/2016

Oct/2016

K-83

Transparentizarea finanțării și adoptarea metodologiei de finanțare a universităților de stat pentru 2016.
Poz. Buget (Lei)
Metodologia include creșterea ponderii indicatorilor care vizează atragerea și susținerea grupurilor
dezavantajate, internaționalizarea educației și transparența instituțională
Creșterea cu 20% a cuantumului alocat de către Minister pentru burse studențești si reformarea sistemului de Poz. Buget (Lei)
acordare a acestora în colaborare cu reprezentanții studenților
Susținerea autonomiei universitare prin deblocarea utilizării banilor din soldul universităților în vederea
175 mil lei din sold
dezvoltării instituționale

Ian/2016

Feb/2016

Ian/2016

Martie/2016

Ian/2016

Martie/2016

Asigurarea predictibilă a finanțării competiționale a proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare. Stabilirea
calendarului competiţiilor pentru 2016 şi 2017 din cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare
2015-2020 (PN3)
Lansarea competițiilor din Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015-2020 (PN3)
Asigurarea finanțării proiectelor din cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2007-2013
(PN2)
Operationalizarea deducerii fiscale de 50% pentru activitățile de cercetare-dezvoltare. Pentru a reduce
incertitudinea firmelor privind costurile eligibile pentru această deducere fiscală, se va dezvolta Registrului
experților în certificarea activităților de cercetare
Asigurarea continuării finanțării proiectului ELI-NP

Poz. Buget (Lei)

Ian/2016

Sept/2016

285 mil lei
500 mil lei

feb.16
Ian/2016

Oct/2016
Oct/2016

Poz. Buget (Lei)

Ian/2016

Sept/2016

396 mil lei

Ian/2016

Sept/2016

Clarificarea cadrului normativ și instituțional privind acordarea și retragerea titlului de doctor. Elaborarea
unui set coerent de propuneri de amendare a actelor normative în vigoare și de recredibilizare a funcționării
sistemului de învățământ superior din România, îndeosebi la nivelul studiilor universitare de doctorat.

Poz. Buget (Lei)

Dec/2015

Ian/2016

Elaborarea şi adoptarea „Cartei transparenţei şi accesului la infrastructurile şi rezultatele de cercetare cu
finanţare publică”. Acest document stabilește drepturile și obligațiile legate de transparență ale beneficiarilor
fondurilor publice de cercetare-dezvoltare
Adoptarea unei metodologii prin Ordin al ministrului educației pentru selectarea transparentă a părinților în
Consiliul de Administrație al școlilor
Adoptarea strategiei privind internaționalizarea învătământului superior prin HG

Poz. Buget (Lei)

Ian/2016

Sept/2016

Poz. Buget (Lei)

Ian/2016

Sept/2016

Poz. Buget (Lei)

Ian/2016

Sept/2016

K-86

K-89

K-90

L-1

(K-91-K-99)

Adaptarea cadrului normativ și legislativ privind Educația K-91
și Cercetarea

K-92

K-93
K94

Plan Strategic (prototip v3-2)

FINALIZARE
(Luna/An)

Realizarea în regim de urgenţă cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale a Strategiei pentru
Poz. Buget (Lei)
modernizarea infrastructurii educaţionale în vederea prioritizării investițiilor în infrastructura școlară, inclusiv
în ceea ce privește utilizarea fondurilor din Programul Operațional Regional (POR)

K-87
K-88

PROCESE LEGISLATIVE (L)

LANSARE
(Luna/An)

K-81

K-85

Asigurarea finanțării competiționale a cercetării și
orientarea crescută a acesteia către susținerea
specializării inteligente

BUGET
(STRATEX)

(K-81-K-89)

K-84

F-3

INIȚIATIVE STRATEGICE
(MĂSURI/PROIECTE/ACTE NORMATIVE)
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