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I.CONTEXTUL LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ŞI SOCIO-CULTURAL, 

REFORMATOR ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 

Introducere 

Motto: Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să 

gândească independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii 

realizarea supremă a vieţii lor. 

Albert Einstein 

 

             „Educația trebuie să fie captivantă, continuă și coerentă. Captivantă poate să devină pentru cei 

școlarizati prin contactul cu lumea reală, centrată pe „a face”, în totală concordanță cu „a ști”, pentru a motiva și 

interesa elevul și studentul aflat în procesul de învățare. Continuă — prin păstrarea interesului și motivației pe 

toată durata școlarizării, de la ciclul primar și până la finalizarea studiilor superioare. Coerentă — prin viziunea 

care să asume un mesaj consistent la nivel național, să asigure o abordare integrată, cu infrastructură bazată pe 

tehnologiile moderne la toate nivelurile de învățământ și să aibă o abordare de tip antreprenorial, cu accent pe 

creativitate și inovare. Nu în ultimul rând, trebuie să stimuleze și să asigure continuitatea abordărilor și prin 

activitățile extracurriculare și interdisciplinare relevante. Implementarea principiului egalității de șanse în 

educație, îmbunătățirea performanțelor educaționale, abilităților și competențelor tuturor copiilor și tinerilor, 

prin accesul la un sistem de educație de calitate, relevant și incluziv, sunt cheia pentru creștere economică și 

prosperitate. În condițiile unui declin demografic accentuat, reducerea abandonului școlar, care a atins cote 

îngrijorătoare și este în creștere, a devenit crucială pentru dezvoltarea sustenabilă a României, permițând 

valorificarea potențialului fiecărui copil. Etapa de dezvoltare prezentă a României impune dezvoltarea unui 

capital uman înalt calificat, precum și investiția în cercetare-dezvoltare-inovare, CDI, astfel încât, în toate 

domeniile, să fie asigurate eficiența proceselor și realizarea unor produse de înaltă calitate, transformând 

România într-un pol de competitivitate în zonă.” 

 

             Educaţia în societatea cunoaşterii înseamnă dezvoltarea competenţelor secolului al XXI-lea. Aceasta 

presupune: 

 Responsabilitate şi capacitate de adaptare 

 Competenţe de comunicare 

 Creativitate şi curiozitate intelectuală 

 Gândire critică şi sistemică 

 Informaţii şi abilităţi media 

 Capacităţi de colaborare şi interpersonale 

 Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor 

 Responsabilitate socială 

 

Prioritatea învăţământului preuniversitar nu poate fi vehicularea informaţiei, ci transformarea ei 

într-un instrument eficace de administrare a realităţilor – sociale, economice, politice, ideologice – în 

beneficiul concret al tânărului ieşit dintr-un foarte lung traseu educaţional, care poate ajunge până la 

cincisprezece ani.  

          Sistemul educațional este confruntat, pe de o parte, cu impactul noilor tehnologii de cunoaștere și 

comunicare, cu ritmul rapid al schimbărilor, pe de altă parte, cu efectul globalizării societății, al creșterii 

interdependențelor dintre culturi și națiuni. Misiunea sistemului educațional devine astfel o componentă 

esențială a strategiei schimbării în orice societate, cu atât mai mult în una aflată în transformare, cum este cea 

românească. Viitorul societății depinde de calitatea educației, de capacitatea factorilor de decizie din educație 

de a crea o cultură a calității care să pună pe primul plan binele elevilor. 

          Problema calității sistemului de învățământ este una de interes general, este o necesitate și nu o opțiune 

personală. Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum și disponibilitatea de a 

coopera, de a interconecta activități performante și competitive din sfera cunoașterii, din economie, din viața 

comunității. 
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           Învățământul poate îndeplini aceasta misiune dacă elevul care parcurge anii de școlarizare învață pentru 

a răspunde urmatoarelor tipuri de finalități: învață pentru a ști, învață pentru a face, învață pentru a fi, 

învață pentru a trăi în comunitate. 

           Astfel, învățământul poate constitui o premisă a incluziunii sociale active, în contextual schimbărilor 

economice, sociale și politice care se petrec pe continentul european. O zona europeană deschisă a 

învățământului aduce cu sine o mulțime de avantaje, în condițiile respectării diversității, dar presupune eforturi 

continue în vederea înlăturării barierelor și pentru dezvoltarea unei rețele de învățământ care să stimuleze 

mobilitatea trans-europeană, schimbul de idei și promovarea celor mai bune idei pedagogice. 

Scoala Gimnazială„Grigore Moisil” are menirea de a sprijini acest proces, la nivelul pe care îl 

reprezintă, astfel încât beneficiile acestei transformări să fie evidente în cel mai scurt timp. În acest sens, vor fi 

elaborate planuri operaţionale locale, având în vedere obiectivele naţionale specifice, care vor include acţiuni de 

prevenire, de intervenţie şi măsuri compensatorii. În paralel, sunt instituite măsuri de monitorizare şi de 

raportare. 

VIZIUNEA ŞCOLII GIMNAZIALE “GRIGORE MOISIL” 

 

„ Angajare responsabilă, certificarea calităţii şi performanţă în oferirea serviciilor 

educaţionale, un dialog deschis şi armonizare permanentă cu aşteptările partenerilor 

educaţionali și sociali. 

Suntem o școală pentu viață, pentru performanță, pentru schimbare. În viziunea școlii noastre, elevul, ca 

principal beneficiar al serviciilor educaționale, trebuie să se afle în prim-plan. Ne vom pune în slujba nevoilor 

sale, pregătindu-l pentru viață, pentru integrarea activă în comunitate, pentru reușită profesională și socială. Îl 

vom ajuta să-și descopere abilitățile, să-și surmonteze dificultățile, să-și valorifice potențialul, să se împlinească 

uman. Considerăm că reforma sistemului educațional este necesară și ne propunem să schimbăm inerția cu 

implicarea, astfel încât elevii noștri să fie la fel de bine pregătiți ca oice alt elev din Europa. Conceptele ca o 

școală pentru fiecare, a învăța să înveți, transdisciplinaritate nu vor rămâne doar noțiuni teoretice. Trebuie să 

creștem odată cu schimbările sociale, să ținem pasul cu neviole pieței muncii, să devenim un vârf de lance al 

comunității locale, spre regenerarea autenticelor valori morale, de a căror lipsă suferă actualmente societatea 

românească. 

„Suntem o școală pentru minte și suflet“ este sloganul care reprezintă viziunea 

școlii noastre. 

Din aceste motive, viziunea școlii noastre se concentrează pe următoarele domenii: 

-curriculum: asigurarea unui învățământ de performanță, centrat pe elev și pe nevoile acestuia, pentru 

formarea unei educații complexe, care să-l ajute să reușească 

-resurse umane: promovarea perfecționării continue a cadrelor didactice și încurajarea motivației de a 

învăța a elevilor 

-resurse material-financiare: valorificarea bazei materiale a școlii, contiunarea informatizării prin 

extinderea rețelei de calculatoare, modernizarea sălilor de clasă 
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-relații comunitare: promovarea imaginii școlii prin colaborarea cu partenerii, prin organizarea unor 

proiecte comune, benefice tuturor celor implicați. 

                 MISIUNEA ŞCOLII GIMNAZIALE “GRIGORE MOISIL” 

Misiunea școlii reprezintă, de fapt, scopul final al acesteia, definind ce, pentru cine, cum, unde și de ce 

face instituția școlară ceea ce este menită să facă. Având în vedere aceste circumstanțe, ne putem defini mai 

bine, ne putem clarifica obiectivele și identifica mai eficient țelurile. 

Școala noastră dorește să pregătească pentru viață, se dorește o școală a reușitei. Oferă tuturor 

partenerilor educaționali șansa de a-și împlini menirea: o carieră de succes pentru elevi, un partener în educarea 

copiilor pentru părinți, un creuzet de talente pentru comunitate. Aceste dezidrate se pot realiza prin aducerea 

educației de calitate mai aproape de necesitățile elevului, prin reevaluarea rolului profesorului în școală, prin 

instruirea elevului pentru a-și putea asuma responsabilități în societatea în care trăiește. Misiunea școlii noastre 

este de a potența talentul, de a încuraja inițiativa, de a reinventa strategia didactică, astfel încât elevii noștri să 

fie capabili nu numai să pomoveze examenul de Evaluare Națională, ci mai ales examanul vieții. Dorim să 

oferim comunității indivizi dispuși să-și pună întrebări și să-și exprime argumentat opinia, cu spirit 

antreprenorial și o solidă cultură științifică, literară și artistică. Cu toții suntem conștienți că bunăstarea unei 

națiuni este strâns legată de performanța sistemului educațional pe care îl promovează, fapt dovedit de marile 

puteri economice ale lumii. În acest sens, dorim să schimbăm, cât se poate, întrucât este un proces anevoios, 

mentalitatea elevului, a profesorului, dar și a părintelui față de școală. Trebuie să conștientizăm că alegerea unui 

parcurs educațional la liceu nu este o formalitate, că strategia didactică pe care o alegem în procesul instructiv-

educativ nu este universal valabilă pentru toți elevii, că a avea succes nu înseamnă neapărat să ai calificative 

mari. Ne propunem să rămânem deschiși inovației, să avem o strânsă legătură cu comunitatea locală, să 

diversificăm oferta opționalelor din școală și activitățile extracurriculare, să avem cadre didactice bine pregătite 

și capabile să se adapteze schimbărilor din societate. 

 Școala noastră tinde să fie o instituție unde elevii învață cu plăcere, în care părinții au încredere, unde 

cadrele didactice au un mediu de lucru plăcut și stimulativ, propice atingerii performanței. În concepția noastră, 

misiunea școlii este asemenea aceleia unui copac: culege resursele, le valorifică și le redefinește, 

transfigurându-le în roade care hrănesc, în final, pe cei care l-au cultivat. 

Misiunea școlii noastre este potențarea talentului, încurajarea inițiativei, reinventarea 

strategiei didactice, astfel încât elevii noștri să fie capabili nu numai să promoveze cu succes 

examenul de Evaluare Națională, ci mai ales examenul vieții! 

Vizează realizarea unui proces de învățământ de înaltă calitate, printr-o ofertă educațională 

bazată pe scopuri, obiective, politici, strategii de dezvoltare clare.  

                   Şcoala Gimnaziala “Grigore Moisil’’Ploieşti îşi propune : 

 

 Crearea unei şcoli centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, pe implicarea 

mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi pe extinderea serviciilor şcolii pentru comunitate; 

 Crearea unei şcoli capabile să promoveze competenţele de bază: a învăţa pentru a şti, pentru a 

face, pentru a fi, pentru a trăi împreună cu ceilalţi; 
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 Climatul educaţional al şcolii să fie bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe 

cooperare şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală 

a fiecarui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie; 

 Să își mențină statutul de reper educaţional al sistemului de învăţământ prahovean; 

 Să promoveze un învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure formarea armonioasă 

a personalităţii şi dezvoltarea echilibrată a competenţelor academice, sociale, fizice, spirituale şi artistice ale 

copiilor; 

 Să satisfacă prin serviciile diversificate oferite, exigenţele tuturor partenerilor educaționali; 

 Să  asigure un raport optim între grupurile de interes : elevi, părinţi, cadre didactice, autorităţi 

locale, agenţi economici; 

 Să-şi fundamenteze obiectivele  pe valorile şcolii : personalul, facilităţile, produsul şi fondurile ; 

 Să-şi orienteze politica educaţională pe calitatea serviciilor şi obţinerea performanţelor; 

 Să  susțină și să promovoze un înalt ethos profesional dominat de demnitate, performanță, 

calitate, competență, egalitate de șanse, forță a echipei, altruism, dăruire, creativitate, implicare personală, 

respect și încredere. 

 

                  Activitatea Şcolii Gimnaziale “Grigore Moisil” în anul şcolar 2017-2018 a avut la bază următoarele 

principii: 

 Principiul echitătii si egalitătii de sanse; 

 Principiul calitătii; 

 Principiul relevantei, pentru nevoile de dezvoltare individuală si 

social–economică; 

 Principiul eficientei manageriale si financiare; 

 Principiul descentralizării ; 

 Principiul transparentei si răspunderii publice; 

 Principiul respectării drepturilor si libertătilor copilului, tinerilor si adultilor; 

 Principiul independentei de ideologii, religii si doctrine politice; 

 Principiul învătării pe parcursul întregii vieti; 

 Principiul educatiei incluzive, diferentiate/individualizate; 

 Principiul respectării diversitătii culturale; 

 Principiul respectării identitătii culturale a minoritătilor nationale; 

 Principiul fundamentării deciziilor pe baza dialogului social; 

 Principiul participării si responsabilitătii părintilor; 

 Principiul sustinerii si promovării personalului didactic, pentru acces si dezvoltare în carieră; 

 Principiul mobilitătii personalului didactic 
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Contextul legislativ în anul şcolar 2017-2018 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc a fost 

reglementat prin următoarele documente: 

LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE - din 10.02.2011; 

ROFUIP – aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 2016 

și completat OMEN nr. 3027/2018; 

STATUTUL ELEVILOR – aprobat prin OMENCȘ nr. 4742/10.08.2016; 

ORDIN nr. 3.382/24.02.2017-  privind structura anului şcolar 2017 – 2018; 

ORDIN nr. 3051/ 12.01.2016 - privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor 

naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017 - 2018 şi OMEN 4787 /30.08.2017 

pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora în anul 2017-2018;  

ORDIN nr. 3109/ 29.01.2018 - privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii 

clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2017 - 2018; 

ORDIN NR.4793 /31.08.2017 - privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei 

a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018 ; 

ORDIN NR.4794 /din 31.08.2017 - Admiterea în învăţământul liceal si profesional cu durata de 3 ani pentru 

anul şcolar 2018-2019; 

ORDIN nr. 3242/23.02.2018 - privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în 

învăţământul primar pentru anul şcolar 2018 - 2019 ; 

ORDIN nr. 4621 / 23.7.2015 - pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 , Monitorul Oficial nr. 601 / 10.8.2015 ; 

ORDIN nr. 4487 / 10.7.2015 - pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 

5.559/2013 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar , Monitorul Oficial nr. 581 / 

3.8.2015 ; 

ORDIN nr. 3800 / 7.5.2015 - privind aprobarea Procedurilor de înscriere a organizaţiilor furnizoare de 

educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui 

sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi 

desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară 

şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ , Monitorul 

Oficial nr. 341 / 19.5.2015, 

 ORDIN nr. 3678 / 8.4.2015 - privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a 

raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare , Monitorul Oficial nr. 251 / 15.04.2015; 

ORDIN nr. 3542 / 27.3.2015 - privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele opţionale "Joc şi 

mişcare", curriculum la decizia şcolii pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, "Educaţie pentru 

prevenirea riscului rutier", curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar, "Educaţie pentru 

dezvoltare", curriculum la decizia şcolii pentru liceu, "Educaţie pentru drepturile de proprietate intelectuală", 

curriculum la decizia şcolii pentru liceu , Monitorul Oficial nr. 269 / 22.4.2015; 

http://www.isjsibiu.ro/Metodologii/ORDIN%20nr.4292%20privind%20structura%20anului%20scolar%202011-2012.zip
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ORDIN nr. 3375 / 18.3.2015 - pentru aprobarea Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar 

şi personalului nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în anii 2015 şi 2016, 

Monitorul Oficial nr. 196 / 24.3.2015; 

ORDIN nr. 5272 / 22.9.2015 - privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate 

care atestă finalizarea studiilor, Monitorul Oficial nr. 727 / 28.9.2015; 

ORDIN nr. 5238 / 16.9.2015 - pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.959/2013; Monitorul Oficial nr. 711 / 

22.9.2015; 

ORDIN nr. 5232 / 14.9.2015 - privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în 

învăţământul preuniversitar, Monitorul Oficial nr. 720 / 24.9.2015; 

ORDIN nr. 5057 / 26.8.2015 - privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei 

privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare 

autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă 

sănătos, Monitorul Oficial nr. 675 /4.9.2015; 

ORDIN nr. 5036 / 25.8.2015 - pentru modificarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin 

educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, 

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 5.574/2011; Monitorul Oficial nr. 

680 / 8.9.2015; 

ORDIN nr. 4712 / 11.8.2015 - privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor 

didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 9-a; Monitorul 

Oficial nr. 631 / 19.8.2015; 

ORDIN nr. 4621 /23.7.2015 - pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014; Monitorul Oficial nr. 601 / 10.8.2015; 

ORDIN nr. 5138 / 15.12.2014 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de 

promovare a personalului contractual , Monitorul Oficial nr. 49 / 21.1.2015 ; 

ORDIN nr. 5120 / 12.12.2014 - pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a 

învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu 

durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Monitorul Oficial 

nr. 944 / 23.12.2014 ; 

ORDIN nr. 5113 / 15.12.2014 - pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în 

cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate a căror activitate 

vizează învăţământul preuniversitar , Monitorul Oficial nr. 8 / 7.1.2015 ; 

ORDIN nr. 5792 / 16.11.2015 - pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, 

domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar; 

 ORDIN nr. 5559 / 27.10.2015 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic 

din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016 - 2017, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale 

si cercetarii stiintifice ;Monitorul Oficial partea I, nr. 848/ 16.11.2015 ; 

ORDIN nr. 5004 / 2.12.2014 - privind aprobarea programelor şcolare pentru discipline de pregătire sportivă 

practică, învăţământ primar, clasele I - a II-a şi clasele a III-a - a IV-a , Monitorul Oficial nr. 21 / 12.1.2015 ; 
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ORDIN nr. 5003 / 2.12.2014 - privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământ primar, clasele a III-a 

şi a IV-a;  Monitorul Oficial nr. 24 / 13.1.2015; 

ORDIN nr. 5001 / 2.12.2014 - privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplina Religie, învăţământ 

primar , Monitorul Oficial nr. 34 / 15.1.2015; 

ORDIN nr.6161 / 22.12.2016 - pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de 

merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2017 și  ORDIN nr.3252 

/14.02.2017 pentru modificarea Anexei I din Metodologie  ; 

ORDIN nr. 4808 / 22.10.2014 - privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova , Monitorul 

Oficial nr. 789 / 29.10.2014 ; 

ORDIN nr. 5087/ 28.09.2016 - privind modificarea si completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

examenului naţional de definitivare în învăţământ; 

ORDIN nr. 4815 / 2017-  privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de 

definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014 - 2015; 

ORDIN nr. 4619 / 22.9.2014 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului 

de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar , Monitorul Oficial nr. 696 / 23.9.2014; 

ORDIN nr. 4553 / 10.9.2014 - pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în 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 durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele 

didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2014 – 2015, Monitorul Oficial nr. 691 / 22.9.2014; 

ORDIN nr. 4436 / 29.8.2014 - pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu 

recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu 

recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor 

lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de 

evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat , Monitorul Oficial nr. 790 / 

30.10.2014; 

ORDIN nr. 3838 / 11.7.2014 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul naţional de 

învăţământ , Monitorul Oficial nr. 518 / 11.7.2014; 

ORDIN nr. 3597 / 18.6.2014 - pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 6.143/2011,  Monitorul Oficial nr. 463 / 25.6.2014; 

ORDIN nr. 3240 / 26.3.2014 - pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 

şi sportului , Monitorul Oficial nr. 340 / 8.5.2014; 

 ORDIN nr. 3060 / 03.02.2014 - privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, 

expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar , Monitorul Oficial nr. 99 / 

7.2.2014; 

ORDIN nr. 5559 / 22.11.2013 - privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar , Monitorul 

Oficial nr. 186 / 14.3.2014; 

ORDIN nr. 5144 / 26.9.2013 - privind aprobarea Strategiei anticorupţie în educaţie , Monitorul Oficial nr. 714 

/ 20.11.2013; 

ORDIN nr. 3753/9.02.2011 - privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ; 


