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Noutăți
 Rezultatele primei sesiuni de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice (perioada
9.10.2017 - 5.01.2018)
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Centrul Național pentru Evaluare și Examinare (CNEE) a finalizat procedura de aprobare/avizare a
auxiliarelor didactice în vederea utilizării la grupe/clase de preșcolari/elevi, conform
prevederilor articolului 11 din ordinul de ministru nr. 5.062/26.09.2017.
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Data publicării: 5 ian 2018
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Rezultatele sesiunii de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice pentru perioada 9.10.2017 5.01.2018 au fost publicate (http://rocnee.eu/node/199) și urmează a fi aprobate prin ordin al
ministrului Educaţiei Naţionale. Atât ordinul propriu-zis, cât şi procedura operaţională pentru
reluarea procesului de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice declarate neacceptate vor fi
disponibile începând cu 8 ianuarie 2018.
Reamintim că în în această primă sesiune de evaluare au fost înaintate spre aprobare/avizare 1.464
de titluri de auxiliare didactice: 227 - învățământ preșcolar, 790 - învățământ primar, 316 învățământ gimnazial, 130 - învățământ liceal și 1 - învățământ postliceal. Dintre acestea, au fost
admise 1.241 de titluri și respinse 223 de titluri.
sursa: BIROUL DE COMUNICARE MEN
http://www.edu.ro/rezultatele-sesiunii-de-aprobareavizare-auxiliarelor-didactice-pentru-perioada-9102017-5012018

 Start în procesul de consultare publică privind noile planuri-cadru pentru
învățământul liceal
Data publicării: 29 dec 2017
Ministerul Educației Naționale (MEN) și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) lansează o
primă etapă a procesului de consultare publică privind planurile-cadru pentru învățământul
liceal, filiera teoretică, prin prezentarea a trei variante. Toţi cei interesaţi - cadre didactice,
specialişti în curriculum, elevi, părinţi - sunt invitaţi să participe şi să-şi exprime punctele de vedere,
sugestiile şi propunerile pe adresa de e-mail info@ise.ro, până la data de 26 ianuarie 2018,
inclusiv. O altă formulă de colectare a feedback-ului va fi publicarea unui chestionar online,
instrument disponibil în perioada imediat următoare.
Toate cele trei variante supuse consultării au fost construite pornind de la competențele ce urmează
a fi dobândite de elevi la finalul claselor a X-a și a XII-a, așa cum sunt definite de profilul
absolventului. Variantele de proiect urmăresc eliminarea unor incoerențe/dezechilibre existente în
actualele planuri-cadru și dezvoltarea unor oferte educaționale care să corespundă așteptărilor
elevilor ce au optat pentru un anumit profil/specializare. Principiul de bază a fost acela de a asigura
un trunchi comun (TC) până în clasa a X-a, care să permită tuturor elevilor ce vor finaliza
învățământul obligatoriu deținerea la nivel funcțional a celor opt competențe-cheie. Fiecare variantă
are o raportare specifică la rolul curriculumului diferențiat (CD) și al curriculumului la decizia școlii
(CDS), situație reflectată și de ponderile orare diferite alocate acestora.
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Consultarea publică va include şi întâlniri cu elevi, părinţi, cadre didactice, reprezentanţi ai
societăţii civile, organizate la nivel regional/judeţean. Opiniile argumentate şi sugestiile
participanţilor vor sprijini în mod esenţial luarea unei decizii pe acest subiect. Adoptarea noilor
planuri de învățământ va permite demararea procesului de elaborare a unor noi programe școlare
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Procesul de elaborare a propunerilor de planuri-cadru pentru ciclul liceal (filiera teoretică) s-a
fundamentat pe un set de repere şi principii de dezvoltare curriculară și pe un profil de formare al
absolventului, promovate în documentul de politici „Repere pentru proiectarea şi actualizarea
curriculumului naţional”.

pentru liceu și implementarea, în premieră, a unui model unitar de proiectare bazat pe competențe la
nivelul învățământului primar, gimnazial și liceal.
Mai multe detalii despre procesul de consultare, precum şi documentele-suport sunt disponibile la
adresa:https://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-proiectele-planurilor-cadru-pentru%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-liceal-ciclul-inferior-%C8%99i-ciclul
sursa: BIROUL DE COMUNICARE MEN
http://www.edu.ro/start-%C3%AEn-procesul-de-consultare-public%C4%83-privind-planurile-cadru-pentru%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-liceal

 Crește costul standard per elev/școlar pentru învăţământul preuniversitar
Data publicării: 28 dec 2017
Costul standard pentru fiecare elev/preșcolar pentru învăţământul preuniversitar de stat, particular şi
confesional acreditat, pentru anul 2018, crește de la 3.740 lei/an la 4.413 lei, potrivit unei hotărâri
adoptate în ședința din 28 dec 2017 a Guvernului.
Finanțarea de bază a unei unități de învățământ preuniversitar rezultă din multiplicarea costului
standard per elev/preșcolar cu coeficienți specifici unității de învățământ preuniversitar și cu
numărul de elevi.
Costul standard per elev/preșcolar se aplică pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora.
De asemenea, pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru fiecare elev/preșcolar privind
cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și
cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii” crește de la 330 de lei la 355 de lei.
Majorarea costului standard pentru fiecare elev/preșcolar pentru învăţământul preuniversitar de stat,
particular şi confesional acreditat, precum și pentru învățământul profesional, are loc în condițiile
creșterii salariilor în sistemul de învățământ.
Unitățile de învățământ particular și confesional acreditat care primesc finanțare de bază pentru
elevii și preșcolarii din învățământul general obligatoriu, particular și confesional acreditat, precum
și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional care au fost
acreditate pentru niveluri/filiere/profiluri, în anul școlar 2017-2018, beneficiază de toate drepturile
și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2018-2019.
sursa//gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/cre-te-costul-standard-per-elev-colar-pentru-invatamantul-preuniversitar
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 [Consultare publică] Proiectul metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru
dezvoltarea instituţională (FDI) a universităţilor de stat

Proiectul atașat, elaborat de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS),
organism consultativ al MEN, este supus consultării publice în perioada 5 ianuarie - 15 ianuarie
2018.
Propunerile, sugestiile sau observațiile (de preferință argumentate) pot fi trimise, până la data de
15 ianuarie, inclusiv, atât în format letric (str. General Berthelot 28-30, sector 1, București), cât și
prin e-mail la adresele ion.ciuca@edu.gov.ro și/sau dgis@edu.gov.ro
Materiale informative:
proiect metodologie FDI 2018
propunere calendar FDI 2018
sursa: http://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-proiectul-metodologiei-de-alocare-%C5%9Fi-utilizare-fonduluipentru-dezvoltarea

2018

-

Anul

European

al

Patrimoniului Cultural
Anul 2018 a fost desemnat – prin Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului European și a
Consiliului – „Anul European al Patrimoniului Cultural”. Principalele obiective sunt de a
încuraja prețuirea patrimoniului cultural al Europei ca resursă comună, de a conștientiza și
sensibiliza opinia publică cu privire la istoria și la valorile comune, precum și de a consolida
sentimentul de apartenență la un spațiu european comun.

sursa: https://www.historia.ro
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Lansarea europeană a avut loc în 7-8 decembrie 2017 la Milano, în cadrul Forumului Cultural
European.
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În fiecare ţară, Anul European va fi gestionat de către un coordonator național, pentru România
acesta fiind Institutul Național al Patrimoniului – contact 2018@patrimoniu.gov.ro – care va
selecta, în concordanţă cu obiectivele europene, proiecte și evenimente culturale care să mobilizeze
un număr cât mai mare de beneficiari şi să aibă un impact relevant în societate. Se vor evidenția
modul în care patrimoniul cultural contribuie la crearea unor comunități puternice, cum creează
locuri de muncă și prosperitate, importanța sa pentru relațiile Europei cu lumea și modurile în care
patrimoniul cultural poate fi protejat.

2018 - Anul Omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ
al făuritorilor Marii Uniri din 1918
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2018 drept Anul Omagial al unității
de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 pe tot cuprinsul
Patriarhiei Române.
sursa:www.basilica. ro

2018 - Anul Centenarului: BNR a lansat noile bancnote şi monede, cu
noua stemă a ţării

foto: Digi24.ro

Banca Naţională a României a lansat în circulaţie, la 1 ianuarie 2018, chiar la debutul anului
Centenarului marii Uniri, noile bancnote şi monede, cu noua stemă a ţării, cu Acvila de aur
încoronată cu Coroana de Oţel. Noua stemă a ţării a fost adoptată prin Legea nr. 146/2016, care
modifică Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului.
Potrivit Agerpres, bancnotele cu noua stemă au înscrisă pe avers data de "1 ianuarie 2018".
Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor şi monedelor cu noua stemă, caracteristicile
acestora, precum şi elementele de siguranţă ale bancnotelor cu noua stemă, sunt aceleaşi cu cele ale
bancnotelor şi monedelor aflate în circulaţie.
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Coroana de Oţel reprezintă coroana regală a României, Regele Carol I optând pentru oţel pentru a
simboliza vitejia ostaşilor români. Aceasta a fost oferită regelui la Palatul Regal la data de 10 mai
1881, cu prilejul încoronării sale ca Rege şi proclamării Regatului României.
Coroana a fost purtată şi de Regele Ferdinand I la încoronarea sa de la Alba Iulia, la 15 octombrie
1922. Totodată, Regele Mihai I a purtat Coroana de Oţel când a fost uns Rege în catedrala
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În noua formă a stemei, a fost readusă Coroana de Oţel pe capul Acvilei, care a fost turnată din
oţelul unui tun turcesc capturat în Războiul de independenţă (1877-1878) şi simbolizează caracterul
naţional, suveranitatea şi independenţa.

patriarhală din Bucureşti la a doua urcare pe tron, la 6 septembrie 1940. Coroana s-a regăsit pe
stema naţională în perioada 1881-1947, revenind în componenţa stemei la 11 iulie 2016.
Autorităţile publice trebuie să înlocuiască, până la 31 decembrie 2018, anul Centenarului Marii
Uniri, toate stemele şi sigiliile existente cu noile modele ale acestora. Până la finalul anului, pot fi
utilizate în paralel cele două modele de stemă şi sigiliu ale României.
sursa: http://www.ebihoreanul.ro/stiri

2018 – Anul câinelui de pământ
Anul chinezesc va începe pe data de 16 februarie.
2018 este considerat Anul Câinelui de Pământ și va pune foarte mult accentul pe răbdare și
toleranță.
Specialiștii în zodiacul chinezesc sunt de părere că anul 2018 va fi unul plin de evenimente și pentru
a ține la distanță situațiile neplăcute, ar fi bine să punem mult mai mult accent pe securitate. Astfel,
în 2018 trebuie să fim solidari și să comunicăm mai mult, acestea fiind o parte dintre elementele ce
definesc Câinele de Pământ.

ÎNSCRIERI la a VII-a ediţie a Programului Educaţional Internaţional
„Viaţa la Pozitiv-Positive Life”
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- 35 proiecte educaţionale şi de timp liber
- 130 instituţii şcolare, de cultură, artă, din administraţia publică locală, ONG-uri
- 100 localităţi din mediul urban şi rural din România (35 judeţe) şi R. Moldova
- 50000 beneficiari direcţi şi indirecţi (tineri, părinţi, cadre didactice)
Invităm instituţiile şcolare să creeze Grupuri de „Voluntari Pozitivişti” cu care să se înscrie în
competiţie până la data de 25 ianuarie 2018. Ulterior, fiecare astfel de grup va primi (prin extragere)
3 misiuni (activităţi ale proiectului) de implementat până la data de 2 iunie, pe tema generală a
ediţiei 7: „Misiuni pozitive: redescoperim România”
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Programul Educaţional Internaţional „Viaţa la Pozitiv – Positive Life” a ajuns la a VII-a ediţie
(lansat în 2011 la Sibiu), ediţiile anterioare putând fi sintetizate astfel:

Toate informaţiile privind proiectele propuse, înscrierea şi participarea pot fi consultate şi
descărcate de pe site-ul nostru: www.viatalapozitiv.wixsite.com/editia7
Sesiunea de înscrieri este deschisă până la data de 25 ianuarie 2018.
sursa: România pozitivă, 29 dec 2017

Despre inegalități și valoarea notelor în sistemul românesc de învățământ.
O analiză a rezultatelor de la evaluarea națională din 2017
Un document recent al Comisiei Europene
(https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017-ro_ro.pdf ) atrăgea atenția asupra
faptului că în România „accesul la educația de masă de calitate este o provocare în special pentru
elevii din mediul rural”, aceștia fiind nevoiți să învețe în școli ce punctează „sub școlile urbane în
ceea ce privește toți indicatorii de performanță” și suferind de o rată ridicată a părăsirii timpurii a
școlii. Drept urmare, elevii din rural obțin rezultate mai slabe la evaluarea națională decât elevii din
mediul urban.
Cât de mare este însă această discrepanță urban-rural și cum se manifestă? Pentru a oferi niște
răspunsuri actuale la această întrebare am analizat două aspecte esențiale ale rezultatelor obținute la
matematică de cei circa 140000 de elevi români care au participat la evaluarea națională din acest
an: (1) diferențele observate în distribuția rezultatelor; (2) relația dintre media notelor primite pe
parcursul gimnaziului și nota obținută la evaluarea națională. Aceste analize sunt decupate dintr-un
proiect personal mult mai larg și de durată, al cărui scop principal este să construiască reprezentări
vizuale relevante și accesibile ale principalelor provocări cu care se confruntă sistemul nostru de
învățământ.
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Pentru început, prezint un grafic tip violin (Figura 1) care oferă informații atât despre valorile medii
(punctele negre) cât și despre distribuția rezultatelor pe diviziunea rural-urban (cele două figuri sunt
împărțite în 10 părți egale și ne permit să vizualizăm zonele cu frecvență mai ridicată sau mai
scăzută). Astfel, putem observa că în mediul urban circa 75% dintre elevi obțin note mai mari de 5,
pe când în mediul rural doar 49,6% reușesc acest lucru. Mai mult, dacă la nivel urban 20% dintre
elevi iau note mai mari sau egale cu 9, în mediul rural doar 5% ating acest nivel de performanță, pe
când în privința notelor sub 3 situația se prezintă exact invers!
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Figura 1. Discrepanța dintre mediul rural și cel urban în distribuția notelor obținute la matematică
la evaluarea națională din 2017.
Această imagine de ansamblu este dublată și completată de Figura 2, unde, cu ajutorul unei
vizualizări tip heatmap, putem observa contrastul dintre urban și rural pentru fiecare județ în parte.
Axa verticală reprezintă județele (plus capitala, în mediul urban), axa orizontală notele obținute la
matematică, categorizate în intervale de 0,5 puncte, iar culorile reprezintă procentajele de elevi care
obțin note situate în intervalele respective. De exemplu, în municipiul București culoarea verde
arata că 20-30% dintre elevii care au studiat în școli bucureștene au luat la matematică note situate
în intervalul 9.5-10. Discrepanța dintre mediul urban și mediul rural este evidentă și în acest caz. Cu
puține excepții, în mediul urban observăm o distribuție ce are un nucleu mai consistent în zonele cu
medii mari și care se disipează treptat înspre zona notelor mici. Dimpotrivă, harta mediului rural ne
arată că în nici un județ nu se înregistrează procentaje mai mari de 10% la intervalele cu note peste
8 și că în aproape toate județele avem aglomerări mult mai ridicate decât în mediul urban în zona
notelor sub 5.

Figura 2. Distribuția pe județe, în funcție de rezidență, a notelor obținute la matematică la
evaluarea națională din 2017.
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Din păcate, analiza datelor dezvăluie o altă realitate. Pentru a reda cât mai clar și intuitiv starea de
fapt, în Figurile 3 și 4 am apelat la o metodă de vizualizare tip matrix bubble, în care axa X
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Însă problemele din mediu rural nu se termină aici. Un alt factor esențial, care nu a fost încă analizat
și discutat la noi, este dat de valoarea informativă a notelor obținute în clasele V-VIII. În principiu,
notele pe care copiii le primesc la școală ar trebui să reflecte cu acuratețe rezultatele învățării și să
ofere feedback-ul necesar unei ajustări pozitive a traseului educațional al elevilor. Cu alte cuvinte,
ne-am aștepta ca notele obținute la evaluarea națională se fie apropiate de media generală din
gimnaziu. Așteptarea aceasta este întărită și de faptul că evaluarea națională este, prin definiție,
non-elitistă. În Anexa 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010 se precizează clar că subiectele
pentru evaluarea națională se elaborează astfel încât „să aibă un nivel mediu de dificultate” (Art. 15,
pct. 1 lit. b).

reprezintă media generală grupată pe intervale de un punct, axa Y reprezintă notele obținute la
matematica la evaluarea națională, grupate pe același intervale, plus cel al notelor sub 5, iar
cercurile ne arată, în procente, notele obținute de elevi la capacitate în funcție de media generală din
gimnaziu.
Aceste vizualizări ne dezvăluie o situație tristă. Atât în mediul urban cât și în mediul rural, aproape
toți elevii cu medii generale între 5 și 7 au luat sub 5 la evaluarea națională. Diferențele dintre
rural și urban devin însă vizibile pe măsură ce crește media generală din gimnaziu: în mediul rural
peste jumătate dintre elevii cu medii generale între 8 și 9 nu reușesc să obțină peste 5 la evaluarea
națională, pe când în mediul urban acest procent este de aproximativ două ori mai mic; în mediu
rural o notă de 5 este prea mult chiar și pentru 10% dintre elevii cu medii generale între 9 și 10, pe
când în mediul urban procentul este de cinci ori mai redus.

Figura 3. Relația dintre media generală și notele de la capacitate în mediul rural
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În contrapondere, asta înseamnă că extrem de puțini elevi obțin la evaluarea națională note care să
fie cel puțin egale cu mediile lor generale din gimnaziu. De exemplu, în mediul rural doar 1% dintre
elevii cu medii generale între 7 și 8 obțin la evaluarea națională note cel puțin egale cu aceste medii;
procentul este de 2,6% în rândurile celor cu medii între 8 și 9 și de 15,9% la cei cu medii peste 9. La
elevii din mediul urban lucrurile se prezintă mai bine, procentajele corespunzătoare fiind de 5,5%
pentru cei cu medii în intervalul 7-8, 14,2% pentru intervalul 8-9 și 45% pentru intervalul 9-10.
Deci chiar și în cea mai fericită situație, cea a elevilor care învață în mediul urban și au medii
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Figura 4. Relația dintre media generală și notele de la capacitate în mediul urban

generale în gimnaziu între 9 și 10, peste jumătate dintre aceștia obțin note sub 9 la evaluarea
națională la matematică.
Pe scurt, nu doar că avem diferențe substanțiale de performanță la evaluarea națională la
matematică în funcție de locația școlii, dar unul dintre principalele instrumente care ar trebui să
informeze elevii și părinții cu privire la șansele lor la anumite niveluri de performanță funcționează
prost, mai ales în mediul rural. Aici, de pildă, din 18884 de părinți cu copii cu medii generale între 8
și 9, un număr de 9951, adică peste jumătate, au fost nevoiți să constate că odraslele lor au luat sub
5 la matematică la evaluarea națională. Expresia „false așteptări” cunoaște în acest caz o întrupare
dureroasă, fiind rodul tragic al unei absurde scenete a normalității pe care o jucăm, complice, atât
părinți cât și profesori.
sursa: https://republica.ro, 9 dec 2017

CARNETUL de conducere, condiţionat de starea de sănătate
Începând de la 1 ianuarie 2018 intră în vigoare Ordinul nr. 1530 /28 decembrie 2017 pentru
modificarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea
unui autovehicul, aprobate prin ordinul ministrului sănătății nr. 1162/2010.
În cazul mai multor afecţiuni, precum bradiaritmii, tahiaritmii supraventriculare şi ventriculare,
simptome de angină, implantare sau înlocuire a unui stimulator cardiac permanent, pierdere
tranzitorie a stării de conştienţă şi a tonusului postural sau sindrom coronarian acut, viitorilor şoferi
sau conducătorilor auto le pot fi eliberate sau reînnoite permisele de conducere auto numai după ce
afecţiunea în cauză a fost efectiv tratată şi sub rezerva avizului eliberat de medicul de specialitate
cardiologie şi, după caz, prin efectuarea unui control medical periodic.
De asemenea, ordinul precizează că pentru boli aşa cum sunt implantarea unui defibrilator, boli
vasculare periferice, insuficienţă cardiacă sau cardiopatie valvulară însoţită de regurgitare aortică,
candidaţilor sau conducătorilor auto nu li se pot elibera sau reînnoi permisele de conducere.
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15 ianuarie - Ziua Culturii Nationale
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Ziua de 15 ianuarie reprezintă data naşterii poetului naţional al românilor, Mihai Eminescu (18501889) și a fost stabilită ca Zi a Culturii Naţionale prin Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010,
publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 13 decembrie 2010.
Criticul literar Titu Maiorescu, mentorul Junimii, spunea despre marele poet: “Pe cât se poate
omeneşte prevedea, literatura poetică română va începe secolul al XX-lea sub auspiciile geniului
lui şi forma limbei naţionale, care şi-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire până
astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a veşmântului cugetării
româneşti.”

Legământ – Lui Mihai Eminescu
Știu: cândva, la miez de noapte,
Ori la răsărit de Soare,
Stinge-mi-s-or ochii mie
Tot deasupra cărții Sale.
Am s-ajung atunce, poate,
La mijlocul ei aproape.
Ci să nu închideți cartea
Ca pe recile-mi pleoape.
S-o lăsați așa, deschisă,
Că băiatul meu ori fata
Să citească mai departe
Ce n-a reușit nici tata.
Iar de n-au s-auză dânșii
Al străvechii slove bucium,
Așezați-mi-o ca o pernă
Cu toți codrii ei în zbucium.
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Grigore Vieru (1935 - -2009)
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