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Lege pentru modificare si completarea 
Legii educatiei na^ionale 1/2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

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

1. Dupa articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 63^ cu urmatorul cuprins:

Art. 63 ^ - Structura anului scolar:
(1) Anul scolar incepe in data de 1 septembrie, include doua semestre si se finaiizeaza la 31 
august din anul calendaristic urmator.'
(2) Ministerul Educadei stabileste, prin ordin al ministrului, structura anului scolar, sesiunile de 
examene, perioadele de desfasurare a concursurilor, precum §i vacantele scolare in conformitate 
cu atributiile prevazute de art. 94 alin. (2) lit. r).
(3) Anul scolar are un minimum de 175 de zile de scolarizare pentru nivelul primar, 180 de zile 
pentru nivelul gimnazial §i 185 de zile pentru nivelul liceal.
(4) Consiliile de administratie ale unitatilor de invatam^t sau inspectoratele §colare pot decide 
suplimentarea numarului minim de zile stabilit la alin. (3) cu un maximum de 5 zile pentru 
nivelul primar, 10 zile pentru nivelul gimnazial, respectiv 15 zile pentru nivelul liceal.
(5) In zilele suplimentare prevazute la alin. (4), cadrele didactice vor beneficia de o prima 
raportata la numarul de ore efectuate, finantarea acestora se face din bugetul de stat in limitele 
costului standard per elev/prescolar.
(6) In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitoml Oficial, Ministerul 
Educatiei elaboreaza normele metodologice in vederea stabilirii modalitatii de calcul al valorii 
prime! prevazute la alin. (5).
Aceasta lege a fast adoptatd de Parlamentul Romaniei cu respectarea prevederilor art. 75 si ale 
art. 76 alin (1) din-Gonstitufia Romaniei, republicata.
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