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PARLAMENTUL ROMANIEI
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LEGE

privind modificarea completarea Legii Educatiei Nationale nr.1/2011

Parlaraentul Romaniei adopta prezenta 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 modifies §i se compieteaza dupa 

cum urmeaza:

1. La articolui 74, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, aiineatui (5^), cu urmatorul 

cuprins:

(5’) Prin excep|ie, in cazuri justificate reprezentate de declan^rea starii de urgenta, stSrii de alerta, 

precum ?i de consecintele/efectele generate de acestea asupra sistemului de invatamant, pe termen 

scurt, mediu §i lung, Ministerul Educatiei §i Cercetarii poate inlocui probele expres stipulate la 

alineatul (5) prin echivalarea cu mediile obtinute ?i rezultate din promovarea claselor V-VIII 

pentru flecare candidat sau cu orice forma care sa aiba la baza calculul mediilor rezultate din 

promovarea claselor V-VIII, pentru flecare candidat, ori care sS aiba la baza calculul mediilor



obtinuie la disciplinele specifice pentru care sunt stabilite probe conform alineatului (5), prin 

aplicarea unei metodologii elaborate la nivelul Ministerului Educatiei §i Cercetarii.

2. La articolul 77, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4‘), cu urmatorul 
cuprins:

(4') Prin exceppe, in cazuri justificate reprezentate de declanfareastarii de urgenfa, starii de alerta, 
precum si de conseeintele/efectele generate de acestea asupra sistemului de invatamant, pe termen 

scurt, mediu lung, Ministerui Educatiei |i Cercetarii poate inlocui probele expres stipulate la 

alineatul (4) prin echivalarea cu mediile obtinute si rezultate din promovarea claselor IX-XII 
pentru fiecare candidat sau cu orice forms care sa aiba la baza calculul mediilor rezultate din 

promovarea claselor IX-XII, pentru fiecare candidat, ori care sa aibS la baza calculul mediilor 
obfmute la disciplinele specifice pentru care sunt stabilite probe conform alineatului (4) , prin 

aplicarea unei metodologii elaborate la nivelul Ministerului Educatiei ?! CercetSrii.


