MINUTA ȘEDINȚEI DIN DATA DE 01.09.2020

La prima ședință a CiPP din data de 01.10.2020 au fost prezenți 13/16 membri:
-

Monica Cristina Anisie – ministru

-

Jean Badea – subsecretar de stat MEC

-

Adelaida Glonț – Direcția Managementul Resurselor Umane și Rețea Școlară – MEC;

-

Virginia Rențea – Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar – MEC;

-

Cătălin Pîslaru – Direcția Strategii, Evaluare și Monitorizare Curriculum – MEC;

-

Apollonia Nagy – Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul – MEC;

-

Mirela Gabriela Toma – Direcția Generală Juridică, Control, Relații Publice și
Comunicare – MEC;

-

Christian Comșa – Președintele Asociației Școlilor Particulare;

-

Adina Stoenescu – Școala Germană Fridolin;

-

Stelian Fedorca – International Maarif Schools;

-

Ioan Alexandru Mincu – Școala Postliceală Sanitară Carol Davila;

-

Elena Lotrean – Școala Finlandeză ERI;

-

Pierre-Cristian Danzer – Avenor College (membru supleant);

-

Ramona Coman – Școala Ana Lugojana.

După cuvântul introductiv, de încurajare și susținere, al doamnei ministru Monica Anisie s-a
trecut la ordinea de zi propusă pentru această primă ședință:
1. A fost prezentat și aprobat cu unanimitate a voturi a membrilor prezenți Regulamentul
de organizare și funcționare al Consiliului.
2. A fost prezentat obiectivul general și temele cheie ce urmează a fi dezbătute în cadrul
Consiliului:

OBIECTIV
Elaborarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar
particular
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TEME CHEIE
- Înfiinţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar particular;
- Reţeaua şcolară;
- Autonomia organizatorică şi funcţională;
- Autonomia economico-financiară. Caracterul nonprofit al activităţii;
- Managementul unităţilor de învăţământ particular;
- Beneficiari primari ai învăţământului preuniversitar particular;
- Managementul resurselor umane (recrutare, selecţie, angajare). Formarea continuă a
personalului din învăţământul preuniversitar particular;
- Documente şcolare şi recunoaşterea studiilor în învăţământul preuniversitar particular.
La propunerea Domnului Jean Badea, coordonatorul consiliului s-a votat și aprobat în
unanimitate modificarea/completarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților
de învățământ preuniversitar (ROFUIP) ca fiind mai oportună decât elaborarea unui
regulament/metodologii distincte pentru învățământul preuniversitar particular.
S-a convenit analizarea actualului ROFUIP, a prevederilor specifice învățământului particular
și propunerea unor modificări/completări care urmează să fie dezbătute în următoarea ședință
a CiPP.
3. Următoarea ședință a CiPP a fost propusă în jurul datei de 01 noiembrie 2020.

Subsecretar de stat,
Jean BADEA
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