
,4 %

lipi

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

ARTICOL I - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.l8 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 124 se introduce un nou articol, artl24 indice 1, cu 

următorul cuprins:

Art. 124 indice 1
(1.) Pentru a asigura transparenţa tuturor deciziilor şi activităţilor lor, în aplicarea 

prevederilor art.124 alin.l lit.e), instituţiile de învăţământ superior vor publica, în 

format electronic accesibil pentru căutare, salvare, distribuire şi imprimare, pe site- 
urile oficiale ale instituţiilor de învăţământ superior, în termen de 30 de zile de la 

redactarea, încheierea, adoptarea sau actualizarea lor, următoarele acte juridice şi 
informaţii:

a) Deciziile şi hotărârile Senatului universitar, Consiliului de administraţie. 
Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, acolo unde este cazul, inclusiv anexele.

b) Hotărârile Comisiei de etică universitară, reglementările în baza căreia îşi 
desfăşoară activitatea, raportul anual de activitate, precum şi Codul de etică şi 
deontologie universitară şi orice alte informaţii de interes despre activitatea comisiei 
de etică şi modul în care aceasta poate fi sesizată, cu respectarea legislaţiei privind , 
datele cu caracter personal.

c) Contractul instituţional şi contractul complementar de finanţare, prevăzute la 

art.223 alin.(7) lit.a)-b);
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d) Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul instituţiei de învăţământ
superior.

e) Componenţa tuturor structurilor decizionale, executive şi consultative, 
împreună cu datele publice de contact ale membrilor lor.

f) CV-urile şi fişele de autoevaluare detaliată conform standardelor CNATDCU 

în domeniu ale tuturor conducătorilor de doctorat, actualizate anual.
g) Raportul autoevaluare internă a calităţii elaborat la nivel instituţional, precum 

şi raportul anual de activitate al Centrului de consiliere şi orientare în carieră.
h) Bilanţul contabil anual, cu menţionarea veniturilor realizate de instituţia de 

învăţământ superior din valorificarea patrimoniului prin încheierea de contracte, 
valorificare sau exploatarea bunurilor în regim propriu şi din obţinerea de subvenţii 
pentru exploatarea terenurilor;

i) Lista sponsorizărilor si a donaţiilor de care a beneficiat şi/sau beneficiază 

instituţia de învăţământ superior, arătând cine este donatorul sau sponsorul, valoarea 

donaţiei/sponsorizării şi data încheierii contractului, listă actualizată anual.
(2.) Prevederile alin.(l) nu limitează obligaţia instituţiilor de învăţământ superior 

de a publica şi alte documente pentru a asigura transparenţa tuturor deciziilor şi 
activităţilor lor, în aplicarea prevederilor art.124 alin.l lit.e), precum şi în temeiul 
dispoziţiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau în baza altor acte normative în vigoare.

2. La articolul 219, alin.(2), după litera c), se introduce o nouă literă, litera 

d) cu următorul cuprins:

„d) Publică anual, în format electronic, editabil şi accesibil, pe site-ul propriu sau 

prin platforma dedicată colectării acestora, datele care stau la baza alocării finanţării 
de bază, complementare şi suplimentare, incluzând indicatori de calitate pe universităţi 
şi ramuri de ştiinţă. De asemenea, publică sumele alocate pe fiecare universitate din 

fondul de dezvoltare instituţională şi din fondul de situaţii speciale.”

Art.II - în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, Ministerul Educaţiei Naţionale aprobă, prin ordin de ministru, 
normele metodologice în vederea implementării şi monitorizării acesteia.

Art.III - Prezenta lege intră în vigoare începând cu anul universitar 2022-2023.
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 
condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a IlI-a din Constituţia României, 
republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu


