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pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Articol unic.- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Ofrcial 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 131, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.131.- (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumată, 

once instituţie de învăţământ superior poate cuprinde următoarele componente organizatorice: 

facultăţi, departamente, institute, centre sau laboratoare, unităţi de proiectare, centre de 

consultanţă, clinici universitare, studiouri şi ateliere artistice, teatre, muzee, radio şi televiziune, 

centre pentru fomiarea continuă a resurselor umane, unităţi de mieroproducţie şi prestări servicii, 

staţiuni didactice/baze didactice pentru aplicaţii şi perfomianţă în sport, staţiuni experimentale 

sau alte entităţi pentru activităţi de producţie şi transfer de cunoaştere şi tebnologie, centre de 

competenţă, precum şi unităţi de învăţământ preuniversitar. În structura instituţiilor de 

învăţământ superior funcţionează servicii tebnico-adniinistrative." 
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2. La articolu1286, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.286.- (1) Statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare se 

întocmesc anual, prin stabilirea de norme universitare, înainte de începerea fiecărui an 

universitar şi nu se pot modifica în timpul anului universitar." 

3. La articolul 287 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, lit.k), cu 

următorul cuprins: 

„k) alto activităţi profesionale în domeniul ştiinţific de competenţă." 

4. La articolul 287, alineatul (9) se modifcă şi va avea următorul cuprins: 

„(9) Activităţile prevăzute la alin.(2) lit.c)-k), cuprinse în norma didactică, se 

cuantifică în ore convenţionale, printr-o metodologie aprobată de senatul universitar, in funcţie 

de programul de studii, de profrl şi de specializare, astfel încât unei ore fizice de activităţi să îi 

corespundă minimum 0,5 ore convenţionale." 



Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 19 ma! 2020, cu 

respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constituţia,României, republicată. 
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