
Parlamentui Romaniei

Camera Deputatilor Senatul

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

Parlamentui 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 si completarile ulterioare se 
moditlca si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolului 99, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Unitatile conexe ale Ministerului Educatiei Nationale sunt: Institutul de Stiinte ale 
Educatiei, casele corpului didactic, centrele de formare continua in limbile minoritatilor 
nationale. Central National de Instruire Diferentiata, Unitatea pentru Finantarea Invatamantului 
Preuniversitar, palatele §i cluburile copiilor §i centrele jude^ene de excelen^a/Centrul 
Municipiului Bucure§ti de Excelen^a. ”

2. La articolul 252, alineatul (7), litera c) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

„c) sunt cadre didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particular 
acreditate si au obtinut nota si media de cel putin 7 la un concurs national unic de titularizare in 
invatamantul preuniversitar de stat.”

3. La articolul 254\ alineatul (2) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

„(2) Deta^area la cerere a personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar se 
realizeaza prin concurs sau concurs specific, conform metodologiei elaborate de Ministerul 
Educatiei Nationale. Detasarea la cerere a personalului didactic titular in invatamantul 
preuniversitar se realizeaza pe o perioada de 4 ani intr-un interval de 10 ani, cu pastrarea calitatii 
de titular in invatamantul preuniversitar.”

4. La articolul 254\ dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu 
urmatorul cuprins:



„(4) in cazul in care detasarea se realizeaza strict pentru ocuparea unor posturi didactice 
din unita^i/institu^ii de invajamant §i unita^i conexe, durata totala a acesteia nu poate depa5i 4 ani 
intr-un interval de 10 ani. Aprobarile in aceste situa^ii sunt de competenta ambelor consilii de 
administra^ie ale unita^ilor/institu^iilor in care cadrul didactic este titular §i a celei unde se 
realizeaza detasarea.”

5. La articolul 263, dupa alineatul (6^) se introduce un nou alineat, alin.(6^), cu urmatorul 
cuprins:

„(6-) Orele prevazute la alin. (6) nu se normeaza separat in alt post distinct si nu se 
evidentiaza in statul de personal. Aceste ore se evidentiaza doar in statul de plata ca numar ore la 
plata cu ora numai pe perioada cursurilor scolare.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale 
art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
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