
Parlamentul Romaniei

SenatulCamera DeputatUor

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii educa|iei Rationale nr. 1/2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I: Legea educatiei Rationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Statul asigura finantarea de baza pentru toti anteprescolarii, prescolarii §i pentru toti elevii 
din invatamantul general obligatoriu de stat, particular si confesional acreditat. De asemenea, statul 
asigura finantarea de baza pentru invatamantul alternativ acreditat, acoperind integral costurile cu 
salarii ale acestora, pentru invatamantul profesional, liceal fi postliceal acreditat, de stat, particular si 
confesional. Finantarea invatamantul alternativ se realizeaza conform conventiilor de parteneriat 
semnate de Ministerul Educatiei si Cercetarii cu organizatiile educationale, luand in considerare 
specificul de functionare ale invatamantul alternativ respectiv. Finantarea se face in baza si in limitele 
costului standard per elev, per prescolar, sau per anteprescolar dupa metodologia elaborata de 
Ministerul Educatiei si Cercetarii.”

2. La articolul 9, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) Finantarea de baza a invatamantului preuniversitar se face dupa principiul "resursa 
fmanciara urmeaza elevul", in baza caruia alocatia bugetara aferenta unui elev, unui prescolar sau 
anteprescolar se transfera la unitatea de invatamant la care acesta este inscris, cu respectarea 
prevederilor alin. (2)-(4), pe perioada anului scolar incepand cu 1 septembrie.”

3. La articolul 25, alineatul (6) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

„(6) Organizarea si functionarea invatamantului dual, accesul in invatamantul dual, durata §i 
continutul programelor de pregatire profesionala, modul de organizare si desfa§urare a examenului de 
certificare a calificarii sunt reglementate prin metodologii specifice, propuse de Autoritatea Nationals 
pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania, aprobate prin ordin al ministrului 
educatiei si cercetarii, in urma consultarii reprezentantilor operatorilor economici §i a altor structuri 
reprezentative ale mediului economic interesate.”



4. La articolul 27, alineatui (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(6) Statul sprijina educatia timpurie anteprescolara, prescolara ca parte componenta a mvatarii 
pe tot parcursul vietii, prin acordarea unor cupoane pentru educatia timpurie. Acestea vor fi acordate in 
scop educational, conform legislatiei in domeniul asistentei sociale, in functie de veniturile familiei, din 
bugetul de stat, prin bugetui Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. ”

5. Dupa alineatui (6) al articolului 27 se introduce un nou alineat, alin. (6*), care va avea 
urmatorul cuprins:

„(60 Cupoanele pentru educatia timpurie pot fi acordate §i de catre autoritatile publice locale. 
Cuantumul, conditiile si regulamentul de acordare vor fi stabilite prin hotarare a consiliului local.”

6. Alineatui (1) al articolului 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Invatamantul prescolar se organizeaza in gradinite cu program normal, prelungit si 
saptamanal avand in vedere nevoile comunitatii. Gradinitele pot functiona ca unitati cu personalitate 
juridica sau in cadrul altor unitati §colare cu personalitate juridica.”

7. Alineatele (2) si (3) ale articolului 33^ se modifica si va avea urmatorul:

„(2) Contractul-cadru de parteneriat se reglementeaza prin metodologie specifica elaborate de 
Autoritatea Nationals pentru Formare Profesionala Inifiala in Sistem Dual din Romania, cu consultarea 
prealabila a reprezentantilor desemnati ai operatorilor economici si ai structurilor asociative, inclusiv 
ale autoritatilor administratiei publice locale, si aprobata prin ordin al ministrului educatiei §i 
cercetarii.”

(3) Pentru pregatirea profesionala, fiecare elev major respectiv parintele, tutorele sau 
sustinatorul legal al elevului minor, incheie un contract de pregatire practica individuals cu operatorul 
economic si unitatea de invatamant, reglementat prin metodologie specifica elaborata de Autoritatea 
Nationals pentru Formare ProfesionalS Initials in Sistem Dual din Romania, cu consultarea prealabilS a 
reprezentantilor desemnati ai operatorilor economici, ai structurilor asociative si ai consortiilor si 
aprobatS prin ordin al ministrului educatiei si cercetSrii.”

8. La articolului 63, dupa alineatui (1) se introduc trei alineate noi, alin. (!'), (1^) si (P), cu 
urmatorul cuprins:

”(ri) In inva^mantul preuniversitar din mediul rural si in localitStile in care forma de 
invatSmant se organizeaza in regim simultan formatiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de 
studiu, dupS cum urmeazS:

a) educatia antepre§colarS; grupa cuprinde in medie 6 copii, dar nu mai putin de 4 si nu
mai mult de 9,



b) mvatamantul prescolar: grupa cuprinde in medie 7 pre^colari, dar nu mai putin de 5 si 
nu mai mult de 12,

c) invatamantul primar: clasa cuprinde in medie 8 de elevi, dar nu mai putin de 6 si nu 
mai mult de 14;

d) invatamantul gimnazial: clasa cuprinde in.medie 10 de elevi, dar nu mai putin de 7 si 
nu mai mult de 16;

e) pentru nivelul liceal, profesional, dual, postliceal si invatamantul special grupele, 
clasele sau anii de studiu se formeaza conform alin. (1).

(1“) Unitatile de invatamant preuniversitare isi organizeaza formatiunea de studiu, grupa, clasa 
separat pe an de studiu in cazul in care in unitatea de invatamant media de copii, prescolari, elevi este 
de minim 10.

(P) Personalul didactic din invatamantul preuniversitar cu forma de invatamant in regim 
simultan beneficiaza de un spor ce reprezinta 25% din salariul de baza.”

9. La articolul 63, alineatui (1), literele e^) si e^) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„e^) instruirea practica §i pregatirea de specialitate din invatamantul profesional si dual se 
desfa^oara pe grupe de minimum 6 elevi si maximum 12 elevi;

e^) clasele din invatamantul profesional si dual pot fi constituite din maximum 5 grupe cu 
calificari diferite; ”

10. Dupa alineatui (3^) al articolului 63 se introduce un nou alineat, alin. (4), care va avea 
urmatorul cuprins:

„(4) Fonnatiunile de studiu din educatia timpurie se constituie, de regula, in grupe omogene de 
varsta, dar nu exclude constituirea, in situatii justificate, a unor grupe eterogene §i repartizarea fratilor, 
prietenilor de varste diferite in cadrul aceleiasi grupe.”

11. Dupa alineatui (1) al articolului 65 se introduce un nou alineat, alin. (1^), cu urmatorul 
cuprins:

„(1') Planurile cadru de invatamant se elaboreaza fundamental pe baza principiului 
adaptabilitatii curriculumului national si programei §colare, in asa fel incat asimilarea continuturilor 
flmdamentale sa se realizeze in orele de la clasa. Temele de casa pot fi folosite ca si metoda de 
exersare, asimilare a continuturilor la domiciliu cel mult la fiecare a doua ora a discipline! de studiu si 
se va realiza diferentiat pentru dezvoltarea cunostintelor pentru fiecare elev.”

12. Alineatui (4) al articolului 77 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(4) Examenul national de este de doua tipuri:

a) Examen national de bacalaureat cu nivel ridicat;



b) Examen national de bacalaureat standard.”

13. Dupa alineatul (4) al articolului 77 se introduc cinci alineate noi, alin. (4*), (4^), (4^), (4“^) si 
(4^), cu urmatorul cuprins:

”(4^) Examenele nationale de bacalaureat consta m sustinerea urmatoarelor probe:

- proba A de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala Tn limba romana;

- proba B de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, pentru elevii 
care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;

- proba C de evaluare a competentei lingvistice la doua limbi de circulate intemationala studiate pe 
parcursul invatamantului liceal. Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta 
corespunzator Cadrului european comun de referinta pentru limbi. Elevii care promoveaza, pe 
parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere intemationala pentru certificarea 
competentelor lingvistice in limbi straine au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute 
la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al Ministerului Educatiei 
si Cercetarii;

- proba D de evaluare a competentelor digitale. Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de 
competenta, in raport cu standardele europene recunoscute in domeniu. Elevii care promoveaza, pe 
parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere europeana pentru certificarea 
competentelor digitale au dreptul la recunoasterea si la echivalarea rezultatelor obtinute la aceste 
examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al Ministerului Educatiei si 
Cercetarii;

- proba E scrisa de evaluare a competentelor formate pe durata invatamantului liceal, dupa cum 
urmeaza:

a) proba scrisa la Limba si literatura romana - proba comuna pentru elevii de la toate 
filierele, profilurile si specializarile;

b) proba scrisa la Limba si literatura materna - proba comuna pentru elevii de la toate 
filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor 
nationale;

c).doua probe scrise, diferentiate dupa cum urmeaza:

1. pentru profilul real din filiera teoretica:

(i) matematica;

(ii) proba transdisciplinara din stiinte: fizica, chimie, biologie, 
informatica;

2. pentru profilul umanist din filiera teoretica:

(i) 0 limba de circulate intemationala;

(ii) proba transdisciplinara din geografie, istorie, stiinte socio-umane;

3. pentru filiera tehnologica:



%

(i) proba scrisa disciplinara specifica profilului;

(ii) proba transdiscipUnara specifica domeniului de pregatire;

4. pentru filiera vocationala:

(i) proba practica sau scrisa, dupa caz, specifica profilului ori 
specializarii;

(ii) proba transdiscipUnara specifica profilului sau specializarii.

d) absolventii invatamantului liceal care au urmat studiile liceale intr-o limba a 
minoritatilor nationale sustin examenele de la proba A, respectiv de la litera a) pe baza 
programului diferentiat prevazut in art. 46 alin. (2) cu accent pe competence lingvistice de 
comunicare.”

(4^) Absolventii invatamantului liceal la fmalizarea studiilor liceale au dreptul de a se inscrie la 
una din cele doua tipuri de bacalaureat prevazut la alin (4) astfel:

a) unitar, la toate probele la un singur tip de bacalaureat.

b) diferentiat, la alegere la unele probe pentru bacalaureat national cu nivel ridicat iar 
pentru altele la nivel standard.

(4^) Pe diploma de bacalaureat va fi mentionat tipul de bacalaureat national sustinut.

(4"^) Dupa fmalizarea studiilor liceale daca un absolvent la una dintre probe a sustinut 
bacalaureat la nivel standard oricand are dreptul de a se inscrie la bacalaureat nivel ridicat.”

(4^) Examenul de bacalaureat national cu nivel ridicat da dreptul pentru:

a) cei care au promovat cu cel putin nota 7 au acces fara examen in invatamantul 
postliceal sau superior, in conditiile legii;

b) cei care promoveaza cu cel putin nota 9, au dreptul la bursa de studiu pentru primul 
semestru universitar, respectiv gratuitate la intemat pentru primul an universitar;

c) inscrierea fara taxa la oricare universitate de stat din Romania, la un examen cu 
recunoa^tere intemationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine;

d) sustinerea fara nici o taxa a examenului pentru obtinerea permisului auto

e) transport public local gratuit pentru primul an in cazul continuarii studiilor la o 
Universitate din Romania atat in localitatea de domiciliu cat si in localitatea unde isi urmeaza 
studiile;

f) incadrarea cu prioritate ca si profesori suplinitori necalificati pentru posturile 
neocupate, vacante din invatamantul preuniversitar;

g) cei care promoveaza cu cel putin nota 9.50 li se acorda un premiu de 10.000 lei din 
fondurile Ministerului Educatiei §i Cercetarii;

h) alte beneficii acordate pe baza unor hotarari, decizii ale institutiilor statului sau 
administratiilor publice locale si judetene;”



14. Alineatele (3) (5^) ale articolului 104 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Finantarea de baza a unei unitati scolare rezulta prin multiplicarea costului standard per 
elev/prescolar/antepre§colar cu coeficienti specifici unitatii ?coIare si cu numarul de 
elevi/prescolari/antepre§colari si se aproba anual prin hotarare a Guvernului.”

„(5^) Aprobarea redistribuirii/ repartizarii sumelor potrivit prevederilor alin (5') se va face 
numai dupa verificarea de cMre inspectoratul scolar, pe baza raportului de audit/control, a modului de 
angajare si utilizare a sumelor alocate pentru finantarea de baza, pe baza costurilor standard per 
elev/prescolar/antepre§colar si dupa verificarea corelarii numarului de personal cu numarul de 
elevi/prescolari/antepre§colari. in urma verificarii, inspectoratul scolar stabileste si propune directiilor 
generale regionale ale fmantelor publice/administratiilor judetene ale finantelor publice, respectiv a 
municipiului Bucuresti sumele ce urmeaza a fi redistribuite/repartizate suplimentar.”

15. Dupa alineatul (2) al articolului 105 se introduce un nou alineat, alin. (2^), cu urmatorul 
cuprins:

„(2^) Pentru categoriile de cheltuieli de la lit. a),b), i), j) si k) finantarea complementara se poate 
asigura m cazuri exceptionale §i din bugetele judetelor pe raza caruia functioneaza unitatea 
administrativ-teritoriala de care apartine unitatea de invatamant preuniversitar.”

16. Alineatul (2) al articolului 112 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Terenurile si cladirile unitatilor de educatie timpurie, destinate educatiei antepre^colare 
si/sau invatamantului prescolar, terenurile si cladirile scolilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv 
ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul acestora, infiintate de stat, fac parte din domeniul public 
local si sunt administrate de catre consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de 
drept proprietatea acestora si sunt administrate de catre consiliile de administrate, conform legislatiei 
in vigoare.”

17. Alineatul (1) al articolului 114 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

„(1) Prezentul titlu reglementeaza structura, func^iile din domeniul didactic, organizarea §i 
func^ionarea invatamantului superior si invatamantului dual universitar din Romania.”

18. Dupa alineatul (3) al articolului 114 se introduce un nou alineat, alin. (3^), cu urmatorul 
cuprins:

„(3’) Organizarea si functionarea invatamantului dual universitar se realizeaza pe baza 
programelor de studii autorizate si acreditate in cadrul institutiilor de invatamant superior deja 
existente, la cererea operatorilor economic!.”



19. Dupa alineatul (5) al articolului 114 se introduc trei alineate noi, alin. (6), (7) si (8), cu 
urmatorul cuprins:

„(6) Invalamantul dual universitar se desfa^oara pe baza de contract are urmatoarele
caracteristici:

a) este organizat, mtr-un cadru unitar, de catre unita^ile de invatamant superioare, la 
solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ai* fi camere de 
Cornell, asociafii patronale de ramura, clustere in calitate de potentiali angajatori §i parteneri de 
practica;

b) asigura o ruta altemativa de educa^ie §i formare profesionala, organizata pe baza de 
parteneriat §i conform unor contracte individuale de pregatire practica incheiate cu operatorii 
economici care asuma ca responsabilitate principals pregatirea practica a studentilor;

c) operatorii economici asigura pregatirea practica a studentilor, bursa, cel pu^in la 
nivelul celei acordate din fonduri publice pentru invatamantul universitar, §i alte cheltuieli 
pentru formarea de calitate a studentilor;

d) se bazeaza pe un parteneriat extins, asigurand colaborarea dintre unita^ile de 
invalamant partenere, autorita^ile publice centrale §i locale §i mediul economic §i asociativ.

(7) inva^amantul dual universitar reflects caracteristicile prevSzute la alin. (6) §i indepline§te 
urmStoarele cerin^e:

a) incheierea contractului de parteneriat intre unui sau mai multi operatori economici sau 
intre structuri asociative/un consortia de operatori economici §i unitatea de invStamant superior, 
contract care stabileste condifiile de colaborare, drepturile §i obligafiile pSifilor, precum §i 
costurile asumate de parteneri;

b) incheierea contractului individual de pregStire practicS dintre student, operatorul 
economic §i unitatea de invSfSmant superior, contract care stabile§te drepturile si obligatiile 
pSrtilor.

(8) Organizarea §i func^ionarea invSfSmantului dual universitar, accesul in invSfSmantul dual, 
durata |i confinutul programelor de pregStire profesionalS, modul de organizare §i desfa§urare a 
examenului de certificare a calificSrii sunt reglementate prin metodologii specifice, propuse de 
Autoritatea Nationals pentru Formarea ProfesionalS Initials in Sistem Dual din Romania, aprobate prin 
ordin al ministrului educatiei si cercetSrii, in urma consultSrii reprezentanfilor operatorilor economici §i 
a altor structuri reprezentative ale mediului economic interesate.”

20. La articolul 118, alineatul (1), dupa litera k) se introduce o noua litera, lit. k^), cu 
urmatorul cuprins:

„(1) Sistemul national de invSfSmant superior se bazeazS pe urmStoarele principii:

k’) principiul consultSrii cu operatorii economici in cazul invatSmantului dual
universitar;”



21. Dupa alineatul (4) al articolului 119 se introduce un nou alineat, alin. (5), cu urmatorul 
cuprins:

„(5) Pentru studentii inscriti mtr-un program de studiu acreditat in cadrul invatamantului dual 
universitar cu taxa, taxa de scolarizare poate fi platit de catre operatorii economici respectiv student in 
cote stabilite in contractul individual de pregatire practica.”

22. Dupa alineatul (1) al articolului 120 se introduc doua alineate noi, alin. (1^) si (1^) cu 
urmatorul cuprins:

„(1^) Invatamantul dual universitar se organizeaza pentru dobandirea de cunostinte, deprinderi 
§i competence preponderent pentru ocuparea unui loc de munca pentru calificari profesionale de nivel 
6, 7 si 8, conform Cadrului national al calificarilor.

(1^) Absolventii invatamantului dual universitar, care promoveaza examenul de certificare a 
calificarii profesionale dobandesc certificat de calificare profesionala pentru nivel 6, 7 sau 8, conform 
Cadrului national al calificarilor, §i suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.”

23. Dupa alineatul (8) al articolului 222 se introduce un nou alineat, alin. (9), cu urmatorul 
cuprins:

„(9) Finantarea invatamantului dual universitar se realizeaza si de catre operatorii economici pe 
baza unui contract de parteneriat incheiat intre unitatile de invatamant superior si operatori economici. 
Modelul de contract se realizeaza de catre Autoritatea Nationals pentru Formarea Profesionala Initials 
in Sistem Dual din Romania, cu consultarea prealabila a reprezentantilor desemnati ai operatorilor 
economici, ai structurilor asociative si ai consortiilor si aprobatS prin ordin al ministrului educatiei si 
cercetSrii.”

24. Dupa alineatul (5) al articolului 132 se introduce un nou alineat, alin. (6), cu urmatorul 
cuprins:

„(6) Unitatea de invatSmant superior, facultStile care au in components program de studiu in 
sistem dual elaboreazS o metodologie de acreditare/autorizare a operatorilor economici, stabilind 
criterii dare de selectie, care va cuprinde printre altele si propunerea operatorului economic pentru un 
plan de studiu pentru desfasurarea pregStirii practice, respectiv curriculum vitae al persoanelor abilitate 
pentru formarea, indrumarea si coordonarea activitStii studentului la locul de practicS in cadrul 
operatorului economic.”

25. Dupa alineatul (3) al articolului 142 se introduce un nou alineat, alin. (3^), cu urmatorul 
cuprins:

„(3^) In invStSmantul dual universitar conditiile de admitere si cifrele de §colarizare cu taxS se 
aprobS pe baza metodologiei cadru aprobat de Senatul universitatii si facut public in fiecare an , cu cel 
putin 6 luni inainte de sustinerea concursului de admitere.”



26. Dupa alineatul (4) al articolului 144 se introduce un nou alineat, aiin. (5), cu urmatorul 
cuprins:

„(5) Reglementarea examinarii in invatamantul dual universitar se realizeaza conform unei 
metodologii de examinare aprobat de senatul universitar. Metodologia va prevedea in mod concret 
modalitatea de testare, notarea studentului atat pentru partea teoretica cat si pentru partea practica, 
respectiv modalitatea de constituire a comisiei de examinare, unde, cel putin pentru partea practica, 
obligatoriu va f1 prezent reprezentantul operatorului economic, avand minim statut de observator.”

27. Dupa alineatul (6) al articolului 148 se introduce un nou alineat, alin. (7), cu urmatorul 
cuprins:

„(7) Pentru programele de studii universitare in sistem dual volumul de munca specific 
activitatilor de predare, invatare, respectiv partea practica, se organizeaza dupa cum urmeaza: partea 
teoretica de predare, invatare sa nu fie mai mult de 70% si mai putin de 40% din creditele de studii, iar 
partea de practica sa nu fie mai mica de 30% din creditele de studii cumulata a unui ciclu de studii 
universitare. Procentul se va stabili in functie de domeniul invatamantului dual si clauzele contractului 
de parteneriat cu operatorul economic, reglementat prin metodologie specifica elaborate de Autoritatea 
Nationals pentru Formarea Profesionala Initials in Sistem Dual din Romania, cu consultarea prealabila 
a reprezentantilor desemnati ai operatorilor economici, ai structurilor asociative si ai consortiilor ?i 
aprobatS prin ordin al ministrului educatiei ?i cercetSrii.”

28. La articolul 207, alineatul (5), dupa litera a) se introduce o noua litera, lit. a^), cu 
urmatorul cuprins:

„a’) componenta membrilor consiliului facultatii in care se realizeazS invStSmant dual, este 
de maximum 75% cadre didactice si de cercetare, minimum 25% studenti respectiv maximum 15% 
operator! economici avand minim statut de observator. Reprezentantii cadrelor didactice si de 
cercetare in consiliul facultStii sunt ale§i prin votul universal, direct si secret al tuturor cadrelor 
didactice si de cercetare titulare din facultate, reprezentantii studentilor sunt alesi prin vot universal, 
direct si secret de cStre studentii facultatii, iar operatorii economici sunt alesi de senatul universitar 
pe baza unei metodologii stabilite de aceasta.”

29. Dupa alineatul (2) al articolului 236 se introduce un nou alineat, alin. (2^), cu urmatorul 
cuprins:

„(2') In fonnarea initials pentru ocuparea functiilor didactice din invStamantul preuniversitar, in 
principal pentru educatia timpurie, respectiv pentru invStSmantul primar, realizate in institutiile 
prevSzute la alin. (1) si (2) obligatoriu se va include un modul prin care se vor obtine competence de 
predare in regim simultan.”

30. Alineatul (1^) al articolului 238 se modifies si va avea urmatorul cuprins:

„(1^) Programele de formare psihopedagogicS pentru functiile didactice de educator-puericultor, 
profesor pentru educatie timpurie, educatoare, invStStor, antrenor §i maistru-instructor se aprobS de



Ministerul Educatiei si Cercetarii si se desfa^oara in liceele cu profil pedagogic. Pentru absolventii 
liceelor pedagogice si colegiilor universitare de institutori se considera indeplinita conditia de formare 
psihopedagogica de nivel I.”

31. Literele a), b) si e) ale articolului 247 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

”a) in educatia timpurie: educator/educatoare, institutor/institutoare, profesor pentru 
educatie timpurie: anteprescolar sau prescolar - se normeaza cate un post pentru fiecare grupa de 
copii; in institutiile cu program prelungit sau saptamanal, personalul didactic se normeaza pe ture;”

b) se abroga.

”e) in educatia timpurie, respectiv in invatamantul primar alternativ pentru fiecare grupa sau 
clasa se normeaza cadre didactice conform specificului fiecarei alternative educationale;”

32. Dupa alineatul (2) al articolului 248 se introduce un nou alineat, alin. (2^), care va avea 
urmatorul cuprins:

„(2^) Cadrele didactice care ocupa functii de educator puericultor/educatori/educatoare, 
institutori/institutoare, inva^atori/inva|atoare, maistru- instructor, antrenor si care au dobandit formal, 
non-formal sau informal competente profesionale pana la intrarea in vigoare a prezentei legi 
indeplinesc conditia pentru ocuparea functiei didactice de profesor pentru educatie timpurie, profesor 
pentru invatam^tul primar, respectiv, profesor antrenor, in baza unei metodologii de recunoastere si 
echivalare elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.”

33. La alineatul (1) litera a) si alineatul (4) ale articolului 248 se modifica si vor avea 
urmatorul cuprins:

„a) pentru ocuparea functiilor didactice de educator-puericultor, profesor pentru educatie 
• timpurie, educator/educatoare, invatator/invatatoare - absolvirea cu diploma a liceului 

pedagogic sau a unei scoli echivalente, cu specializarea corespunzatoare fiecarei functii 
didactice; ”

„(4) Absolventilor liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor 
universitare de institutori sau ai altor scoli echivalente, incadrati in educatia timpurie si in invatamantul 
primar, care, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, au absolvit ciclul de licenta, li se considera 
indeplinita conditia pentru ocuparea functiilor didactice de profesor pentru educatie timpurie, respectiv 
profesor pentru invatamantul primar.”

34. La articolul 250, litera e) se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

„e) pentru functia de pedagog scolar cu studii universitare/ asistent educational - 
absolvirea liceului si parcurgerea unui curs de psihopedagogie de minimum 60 de ore sau



absolvirea liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente cu specializarea pedagog 
scolar/asistent educational;”

35. La articolul 262, alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„c) activitati de educatie, complementare procesului de invatamant: mentorat, scoala 
dupa scoala, mvatare pe tot parcursul vietii, alte activitati educative, organizate cu/pentru 
elevi/prescolari/anteprescolari, elaborarea documentatiilor necesare, solicitate de conducerea 
scolii, etc.;”

36. Alineatele (3), (4), (5) si (6) ale articolului 262 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(3) Norma didactica de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si de evaluare curenta 
a anteprescolarilor, pre§colarilor si a elevilor m clasa reprezinta numarul de ore corespunzator 
activitatilor prevazute la alin. (1) lit. a) §i se stabileste dupa cum urmeaza:

a) un post de profesor pentru educatie timpurie pentru fiecare grupa cu program 
normal, constituita in educatia timpurie, insumand 5 ore pe zi de activitati cu copiii;

b) un post de invatator/invatatoare sau de institutor/ institutoare ori de profesor 
pentru invatamantul primar pentru fiecare clasa din invatamantul primar sau pentru clase 
simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate cu norma didactica 
de predare, norma constand din 15-17 ore pe saptamana cu disciplina optionala inclusa, 
fara orele profesorilor de specialitate, conform planurilor cadru in vigoare;

f) normarea si incadrarea pe un post a personalului didactic din invat^antuJ 
special integral, pentru cel din centrele logopedice interscolare, pentru personalul 
didactic itinerant si de sprijin se realizeaza pentru 5-10 copii/elevi/tineri cu deficiente 
moderate sau usoare, respectiv pentru 3-5 copii/elevi/tineri cu deficiente grave, profunde 
sau asociate;”

„(4) Personalul didactic de predare, conducere, indrumare si control cu o vechime in invatam^t 
de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiaza de reducerea normei didactice cu 2 ore saptamanal, 
fara diminuarea salariului.

(5) Norma didactica se poate reduce ca urmare a solicitarii cadrului didactic, adresata 
directorului scolii, respectiv ca urmare a solicitarii cadrului didactic de conducere, indrumare si control, 
adresata inspectoratului scolar general.

(6) Personalul didactic de predare, conducere, indrumare si control respectiv de instruire 
practica, care beneficiaza de reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activitatii in 
regim de plata cu ora sau cumul de norme, doar dupa efectuarea normei complete, prevazute la alin. (3) 
lit. c), d) si e).”



37. La articolul 361, alineatul (3) dupa litera b) se introduce o noua litera, lit. b^), cu 
urmatorul cuprins:

„b^ ) pentru elevii din mvatamantul preuniversitar cu predare in limbile minoritatilor 
nationale, evaluarea nationals organizata la finalul clasei a Vlll-a se va desfasura cu subiecte 
realizate pe baza programei scolare prevazute la art. 46 alin. (2);”

38. La articolul 361, alineatul (3), dupa litera c) se introduce o noua litera, lit. c^, cu 
urmatorul cuprins:

„c^) pentru elevii din invatamantul preuniversitar cu predare in limbile minoritatilor 
nationale, examenul de bacalaureat se va desfasura cu subiecte realizate pe baza programei 
scolare prevazute la art. 46 alin. (2).”

39. Dupa articolul 365 se introduce un nou articol, art. 366, cu urmatorul cuprins:

„Art. 366 - Orice act normativ din categoria legislatiei secundare (normative, metodologii, 
regulamente etc.) aprobate prin ordin de ministru sau alte acte administrative emise de Ministerul 
Educatiei si Cercetarii prin structurile proprii si cele subordonate al carei prevederi contravin spiritului 
sau literei prezentei lege se considers nul de drept.”

Art.Il. - Ministerul Educatiei si Cercetarii va identifica toate normele contrare prevederilor prezentei 
legi si va propune Guvernului masurile necesare de modificare, completare sau abrogare a acestora.

Art. III. - Prevederile prezentei legi intra m vigoare incepand cu anul §colar urmator adoptarii si 
publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. IV. - Cheltuiala bugetara generata de prevederile prezentei legi va fi inclusa m Legea bugetului de 
stat urmator celui in care a fost adoptata prin lege si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

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

PRESEDINTELE 
CAMEREIDEPUTATILOR

PRESEDINTELE
SENATULUI




