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LEGE 

pentru modificarea şi completarea Legii educa)iei naţionale nr. 1/2011 

Parlamentul României adoptă prezenta lege 

Art.I: Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

1. La articolul 7, după alineatul (l t) se introduce un nou alineat, alin.(12), cu 

următorul cuprins: 

„(1 2) În unităjile şi instituxiile de învălământ sunt interzise comportamentele 

generatoare de bullying, oricare ar fi forma acestuia." 

2. La articolu183, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.83.- (1) Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din unităjile şcolare de stat şi 

particulare autorizate/acreditate beneficiază de asistenjă medicală, psihologică şi logopedică 

gratuită, inclusiv consiliere psihologică, în cabinete medicale, psihologice şi logopedice şcolare 

on în unităli medicale de stat." 



3. La articolul 83, după alineatul (1) se introduc două noi alineate (1 1) şi (12), Cu 

următorul cuprins: 

„(1 1) Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din unitătile şcolare de stat şi particulare 

autorizate/acreditate beneficiază de consiliere psihologică gratuită, in cabinete medicale şi 

psihologice şcolare on in unităti medicale de stat, la recomandarea specialistului, psihologului 

şcolar sau medicului de medicină şcolară, elaborată in urma evaluării solicitate de consiliul de 

administratie. 

(lz) C.IRAE, respectiv CMBRAE asigură consilierea psihologică prevăzută la 

alin.(1)." 

4. La articolul 95 alineatul (1), litera d) se modilică şi va avea următorul cuprins: 

„d) asigură, împreună cu autoritătile administratiei publice locale, prin actiune 

integrată, şcolarizarea într-un mediu sigur a elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a 

acestora pa durata învătământului obligatoriu;" 

5. La articolul 111 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, lit.j), Cu 

următorul cuprins: 

,j) finantarea unor programe nationale de sigurantă în unitatea de învătământ, stabilite 

prin reglementări specifice." 

6. La articolul 111, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin.(7), cu 

următorul cuprins: 

„(7) Cheltuielile aferente garantării sigurantei copiilor şi tinerilor in unitătile de 

învătământ preuniversitar se finantează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice." 

7. La articolul 272, după alineatul (5) se introduce un non alineat, alin.(6), cu 

următorul cuprins: 

„(6) Cadrele didactice şi antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii sunt protejati în spatiul 

unitătii de învătământ de autoritătile responsabile cu ordinea publică. Protectia se asigură 

împotriva persoanei sau grupului de persoane care aduc atingere demnitătii umane şi 

profesionale a cadrelor didactice ori care le împiedică în exercitarea drepturilor şi a obligatiilor 

lor. Protectia se asigură, de asemenea, pentru desfăşurarea în conditii normale a procesului 

educativ şi este solicitată de persoana autorizată conform regulamentului-cadru de organizare şi 

funciionare a unitătilor de învătământ preuniversitar." 



8. La anexă, punctul 6' se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„6 1. Bullying este o formă de manifestare a violenţei şi constă într-un comportament 

abuziv, realizat în mod repetat şi cu intenţie al unei persoane sau al unui grup de persoane, care 

conduce la prejudicierea fizică şi/sau psihieă a victimei/victimelor prin hărţuire verbală, 

ameninţări verbale sau non-verbale, agresiune fizică, lovire, persecuţie, intimidare sau alte 

metode de constrângere." 

Art.II: În termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei elaborează 

normele metodologice de aplicare a prevederilor art.95 alin.(1) lit.d) din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 

prezenta lege, care se aprobă prin ordin comun. 

Art.III.- În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Afacerilor Interne elaborează normele metodologice de 

aplicare a prevederilor art.272 alin.(6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, care se aprobă prin ordin 

comun. 

Art.IV.- În termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării elaborează normele metodologice de aplicare a prevederilor art.83 

alin.(1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum si cu cele aduse prin prezenta lege, care se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei si 

cercetării. 



Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, Cu respectarea prevederilor 

articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (1) din Constitukia României, republicată. 
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