
 

CABINET  

MINISTRU 

MINISTRU DELEGAT 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

ORDIN 

pentru modificarea Metodologiei privind implementarea proiectului sistemic „Personalul didactic 

din sistemul de învăţământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot 

parcursul vieții”, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4871/2014 

 

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/ 2011 cu modificările și 

completările ulterioare, 

 În  baza prevederilor   art. 5 al Ordonanței de urgență nr. 58/2014 privind stabilirea unor 

măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative,  

 În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Ministrul educației naționale și ministrul delegat pentru învățământ superior, 
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin: 

 

Art. I Metodologia privind implementarea proiectului sistemic „Personalul didactic din 

sistemul de  învățământ preuniversitar și universitar de stat - promotor al învățării pe tot parcursul 

vieții”, aprobată prin OMEN nr. 4871/2014 se modifică după cum urmează: 

 

1. Litera b) a alineatului (2) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„b) persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, pentru 

participarea la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, 

aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, cu excepţia persoanelor din categoria 

personalului didactic care, în perioada constituirii grupului ţintă, desfăşoară activitate pe cel 

puţin 1/2 normă/post.”  

 

Art. II Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale, Direcția 

Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară Naţională, Direcţia Generală Educaţie şi 

Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Direcția 

Generală Învățământ Superior, Direcția Generală Buget Finanțe, Direcţia Informatizare şi 

Dezvoltarea Infrastructurii Şcolare şi Universitare, Echipa de management și implementare a 

proiectului din cadrul Ministerului Educației Naţionale, inspectoratele școlare, universitățile de stat, 

bibliotecile centrale universitare şi unităţile/ instituțiile de învăţământ preuniversitar de stat duc la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
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