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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

LEGE

pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. I. - 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 completeaza dupa cum 

urmeaza:

1. Dupa articolul 93^ se introduce un nou articol, art. 93^, cu 

urmatorui cuprins:
„Art. 93^. - Pentru persoanele cu handicap care detin certificat 

de incadrare in grad de handicap, consiliile de administrate ale unitatilor 

de invatamant pot hotari modificarea duratei contractului individual de 

munca din durata determinate de un an in contract individual de munca 

pe durata de viabilitate a postului/catedrei, inclusiv pentru fractiune de 

norma didactica, pentru cadrele didactice calificate, daca acestea au 

promovat examenul de definitivat si concursul national de titularizare cu 

nota/media de cel putin 7, in conditiile prezentei legi, si daca postal este 

vacant.”
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2. La articolul 262, dupa alineatui (1) se introduce un non 

alineat, alin. (1^), cu urmatorul cuprins:
„(1^) Activitatile prevazute la alin. (1) se pot realiza si cu 

fractiune de norma didactica de catre personalul didactic de predare care 

detine certificat de incadrare in grad de handicap si care are capacitate 

de munca redusa.”

3. La articolul 262 alineatui (3), dupa litera c) se introduce o 

noua litera, lit. c^), cu urmatorul cuprins:
„c^) minimum 9 ore pe saptamana pentru profesorii care detin 

certificat de incadrare in grad de handicap si au capacitate de munca 

redusa, din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, din unitatile 

si clasele cu program integrat si suplimentar de arta si sportiv, precum si 
din unitatile cu activitati extrascolare si din centrele sau cabinetele de 

asistenta psihopedagogica;”

Art. II. - 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, inclusiv cu completarile aduse 

prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Depidalilor 

in §edinta din 13 octombrie 2021, cu respectarea prevederilor 

art. 76 alin. (1) din Constituf ia Romdniei, republicatd.
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