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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

LEGE
pentru modificarea §i completarea Legii educafiei 

nafionale nr. 1/2011

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Articol unic. - Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, se completeaza dupa cum 

urmeaza:

1. La articolul 245, dupa alineatul (8) se introduce un nou 

alineat, alin. (9), cu urmatorul cuprins:
„(9) De formarea profesionala continua va beneficia personalul 

didactic din invatamant §i, de asemenea, prin derogare, poate beneficia §i 

personalul didactic auxiliar §i personalul nedidactic. Cursurile vor avea 

costurile acoperite integral de la bugetul de stat §i vor fi organizate de 

catre universitali, casele corpului didactic, organiza^iile sindicale cu 

structuri acreditate, care au calitatea de furnizori de servicii de formare 

profesionala acreditate §i alfi furnizori de formare acreditali.”
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2. Dupa articolul 245 se introduce un non articol, art. 245^, cu 

urmatorul cuprins:
„Art. 245'. - Personalul didactic de predare din mva^amantul de stat 

beneficiaza anual de doua salarii minime brute, din fonduri alocate de la 

bugetul de stat, pentru dezvoltare profesionala §i evolu^ie in cariera, 

precum §i pentru achizi|ionarea de materiale didactice §i auxiliare 

didactice §i curriculare necesare procesului instructiv-educativ.”

3. Dupa articolul 254^ se introduce un nou articol, art. 254^, cu 

urmatorul cuprins:
„Art. 254^. - (1) Cadrele didactice care se titularizeaza in mediul 

rural beneficiaza, in termen de 1 an de la ocuparea postului prin concurs, 

de 0 indemniza^ie de instalare in cuantum de 3 salarii medii brute pe 

economie, sub Condi|ia de a preda pe post/la catedra in mediul rural cel 

putin 5 ani §colari efectivi.

(2) Fondurile necesare pentru plata indemnizatiei de instalare se 

asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei 

Na^ionale.

(3) Cadrul didactic este obligat sa restituie partial indemniza^ia daca, 

inainte de implinirea termenului de 5 ani prevazut la alin. (1), i§i schimba 

locul de munca din mediul rural in mediul urban, in cazul suspendarii 

contractului individual de munca pe perioada concediului fara plata, 

precum §i in cazul demisiei. Indemniza|ia se restituie proportional cu 

numarul de ani §colari in care nu §i-a desfa§urat activitatea in mediul 

rural.”
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4. Dupa articolul 266 se introduce un nou articol, art 266^, cu 

urmatorul cuprins:

„Art. 266’. - (1) Personalul din inva^amantul preuniversitar 

beneflciaza de asisten^a medicala gratuita pentru examinarile medicale 

periodice prevazute de legisla^ia in vigoare, de vaccinare gratuita 

impotriva bolilor infecto-contagioase, precum §i de masuri active de 

prevenire a imbolnavirilor profesionale.

(2) Prin derogare de la dispozi^iile art. 105 alin. (2) lit. g), fondurile 

necesare pentru examinarile medicale periodice §i pentru vaccinarea 

gratuita se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Educa^iei Na^ionale.

(3) Masurile active de prevenire a imbolnavirilor profesionale se 

stabilesc prin hotarare de Guvem, la propunerea Ministerului Educa^iei 

Nafionale §i a Ministerului Sanatatii.”

5. La articolul 284, dupa alineatul (3), se introduce un nou 

alineat, alin. (3^), cu urmatorul cuprins:
„(3 ’) Cadrele didactice cu o vechime efectiva in inva^amant de peste 

30 de ani beneficiaza, la data incetarii contractului individual de munca in 

vederea pensionarii pentru limita de varsta, de o indemnizatie in cuantum 

de 6 salarii medii brute pe economic, din fonduri alocate de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale.”

6. La articolul 289, se introduce un nou alineat, alin. (2), cu 

urmatorul cuprins:

„(2) Cadrele didactice cu o vechime efectiva in invafamant de peste 

30 de ani beneficiaza, la data incetarii contractului individual de munca in
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vederea pensionarii pentru limita de varsta, de o indemnizatie in cuantum 

de 6 salarii medii brute pe economic, din fonduri alocate de la bugetul de 

stat.”

7. Alineatul (15) al articolului 304 se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(15) Personalul din inva(amantul superior beneficiaza de asisten(a 

medicala gratuita pentru examinarile medicale periodice, impuse de lege, 

precum §i de masuri active de prevenire a imbolnavirilor profesionale.

Personalul didactic beneficiaza de vaccinare gratuita impotriva 

bolilor infecto-contagioase.”

8. La articolul 304, dupa alineatul (15) se introduc doua noi
alineate, alin. (15^) (15^), cu urmatorul cuprins:

„(15’) Fondurile necesare pentru examinarile medicale periodice §i 

pentru vaccinarea gratuita se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Educa(iei Na(ionale.

(15^) Masurile active de prevenire a imbolnavirilor profesionale se 

stabilesc prin hotarare de Guvern, la propunerea Ministerului Educa^iei 

Na(ionale §i a Ministerului Sanatatii.”

9. Alineatul (17) al articolul 304 se completeaza §i va avea 

urmatorul cuprins:

„(17) Personalul din invatamantul superior poate beneficia, in 

condi|iile legii, de drepturile conferite personalului din invatamantul 

preuniversitar prin art. 245 alin. (9), art. 264 alin. (1), art. 268 alin. (1), 

art. 274 alin. (1), art. 276, art. 277 §i art. 278, pe baza aprobarii senatului 

universitar.”



5

Acest protect de lege se considerd adoptat de Camera 

Deputatilor in forma inifald, m condifile art. 75 alin. (2) teza a Ill-a din 

Constitufa Romdniei, republicatd.

p. PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

FLORIN lORDACHE


