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asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.9/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul educaţiei 

(PLx. 709/2018) 

 

 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx. 709 din 19 noiembrie 2018, 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei 

Guvernului nr.9/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei. 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități                           

nr.4c-13/1094/20.11.2018, avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale                    

nr.4c-6/636/28.11.2018, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ, nr. 833/27.08.2018 și avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social, nr.4409/21.08.2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, completarea Legii-cadru nr.153/2017, 

precum şi completarea Legii nr.288/2004, în sensul îmbunătăţirii soluţiilor actuale. 

          2.  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, având în vedere categoria în care sunt încadrate cele două acte normative asupra cărora se 

intervine, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată.  



 
 

Consiliul legislativ semnalează că ”în situația în care normele propuse se referă la organizarea generală a învățământului, acestea 

nu pot fi reglementate printr-o ordonanță emisă în temeiul legii de abilitare, deoarece nu s-ar respecta prevederile art. 115 alin. (1) din 

Constituţie, potrivit cărora «Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care 

nu fac obiectul legilor organice» ”.  

Ministerul Justiției a semnalat faptul că unele dispoziții din proiectul de lege nu pot fi promovate prin ordonanță emisă în temeiul 

unei legi de abilitare.  

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de … deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  

 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a participat ca 

invitat domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.   

 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 14 noiembrie 2018. 

 

4.  În urma dezbaterii, în şedinţele din 19 martie și 13 mai 2019, Comisia a propus, cu …..,  

 

   

 

 

 

            PREŞEDINTE                                               SECRETAR 

                              Prof. dr. Camelia Gavrilă                                                                          Viorel STAN 

 

 

 

 

   
    Șef birou 

                                                                                           Ioana Florina Mînzu 

 

 

 



 
 

 

                   Anexa 

AMENDAMENTE ADMISE     

 
Nr. 

crt. 

Lege nr. 1/2011  Text  

OUG nr. 9/2018 

Forma  

adoptată de Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul 

amendamentului) 

Motivare 

1.   

--- 

Titlul Legii: Lege pentru 

respingerea Ordonanței 

Guvernului nr.9/2018 

privind modificarea și 

completarea unor acte 

normative în domeniul 

educației 

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

--- 

Articol unic. – Se 

respinge Ordonanța 

Guvernului nr. 9 din 23 

august 2018 privind 

modificarea și 

completarea unor acte 

normative în domeniul 

educației, adoptată în 

temeiul art. 1 pct. IX din 

Legea nr. 183/2018 

privind abilitatea 

Guvernului de a emite 

ordonanțe, și publicată în 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 

744 din 28 august 2018. 

  

3.  Titlu: Ordonanţă privind modificarea și 

completarea unor acte normative în 

domeniul educației 

  

--- 

 

 

 

4.  Art. I – Legea educației naționale nr. 

1/2011, publicată în Monitorul Oficial al 

 

 

 

 

 



 
 

României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 

2011, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și se completează 

după cum urmează: 

--- 

           

               

 

 

 

5. Art. 9 - (1) Principiile finanţării învăţământului 

preuniversitar sunt următoarele: 

a) transparenţa fundamentării şi alocării fondurilor; 
b) echitatea distribuirii fondurilor destinate unui 

învăţământ de calitate; 

c) adecvarea volumului de resurse în funcţie de 
obiectivele urmărite; 

d) predictibilitatea, prin utilizarea unor mecanisme 

financiare coerente şi stabile; 
e) eficienţa utilizării resurselor. 

(2) Statul asigură finanţarea de 

bază pentru toţi antepreşcolarii, 

preşcolarii şi pentru toţi elevii 

din învăţământul general 

obligatoriu de stat, particular şi 

confesional acreditat. De 

asemenea, statul asigură 

finanţarea de bază pentru 

învăţământul profesional şi liceal 

acreditat, de stat, particular şi 

confesional, precum şi pentru cel 

postliceal de stat. Finanţarea se 

face în baza şi în limitele costului 

standard per elev, per preşcolar 

sau per antepreşcolar, după 

metodologia elaborată de 

Ministerul Educaţiei Naţionale. 

1. La articolul 9, alineatul (2) se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

 

 

 

 

“(2) Statul asigură finanţarea de bază 

pentru antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii 

din învăţământul de stat, pentru 

antepreşcolarii şi preşcolarii din 

învăţământul particular şi cel 

confesional, acreditate, precum şi 

pentru elevii din învăţământul general 

obligatoriu particular şi cel 

confesional, acreditate. De asemenea, 

statul asigură finanţarea de bază pentru 

învăţământul profesional, liceal particular 

şi cel confesional, acreditate. Finanţarea 

se face în baza şi în limitele costului 

standard per elev, per preşcolar sau per 

antepreşcolar, după caz, după 

metodologia elaborată de Ministerul 

Educaţiei Naţionale.” 

   

6. Art. 9 -  (21) Pentru absolvenţii de liceu care nu au 

susţinut/nu au promovat examenul de bacalaureat 
naţional, statul poate asigura, din finanţarea de bază 

sau din alte surse de finanţare, organizarea de 

cursuri de pregătire pentru examenul de 
bacalaureat. 

 

--- 
 

 

 (3) Învăţământul de stat este gratuit. Pentru unele 

2. La articolul 9, după alineatul (21) se 

introduce un nou alineat, alineatul (22), 

cu următorul cuprins: 

„(22) Finanţarea de bază pentru 

antepreşcolari, prevăzută la alin. (2), se 

asigură de către stat, începând cu anul 

şcolar 2019-2020.” 

   



 
 

activităţi, niveluri, cicluri şi programe de studii se 

pot percepe taxe, în condiţiile stabilite de prezenta 

lege. 
(4) Ministerul Educaţiei Naţionale, prin organismul 

specializat, stabileşte anual costul standard per 

antepreşcolar/preşcolar/elev, cost care stă la baza 
finanţării de bază. De suma aferentă beneficiază 

toţi antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat, precum şi 
antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din 

învăţământul general obligatoriu, profesional şi 

liceal, particular şi confesional, care studiază în 
unităţi de învăţământ acreditate şi evaluate 

periodic, conform legislaţiei în vigoare. 

 (5) Finanţarea de bază a învăţământului 

preuniversitar se face după principiul «resursa 

financiară urmează elevul», în baza căruia alocaţia 
bugetară aferentă unui elev, unui preşcolar sau 

antepreşcolar se transferă la unitatea de învăţământ 

la care acesta învaţă, cu respectarea prevederilor 
alin. (2)-(4). 

 (6) Învăţământul poate să fie finanţat şi direct de 

către operatori economici, precum şi de alte 
persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii. 

(7) Învăţământul poate fi susţinut prin burse, 

credite de studii, taxe, donaţii, sponsorizări, surse 
proprii şi alte surse legale. 

7. Art. 19 - (1) În sistemul naţional de învăţământ, 

unităţile de învăţământ de stat au personalitate 

juridică dacă se organizează şi funcţionează, după 
caz, astfel: 

a) cu minimum 300 de elevi; 

b) cu minimum 300 de elevi, preşcolari şi 
antepreşcolari; 

c) cu minimum 150 de preşcolari şi antepreşcolari; 

d) cu minimum 100 de elevi şi/sau preşcolari, în 
cazul unităţilor de învăţământ special. 

(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se pot 
organiza unităţi de învăţământ de stat cu 

personalitate juridică cu efective mai mici de elevi, 

dar nu mai puţin de 100 de elevi, care să ofere 
educaţie şi formare profesională prin învăţământul 

dual. În cazul în care nu se mai întrunesc 

caracteristicile învăţământului dual prevăzute la art. 
25 alin. (4) şi cerinţele pentru organizarea acestuia, 

prevăzute la art. 25 alin. (5), unitatea de învăţământ 

intră în structura sau funcţionează ca structură, 
după caz, a unei alte unităţi de învăţământ cu 

personalitate juridică din localitate. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în 
unităţile administrativ-teritoriale în care numărul 

total al elevilor, preşcolarilor şi antepreşcolarilor nu 

se încadrează în prevederile alin. (1), se 

3. La articolul  19, după alineatul (3) se 

introduce un nou alineat, alineatul (31), 

cu următorul cuprins: 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

organizează o singură unitate de învăţământ cu 

personalitate juridică. 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în 
funcţie de necesităţile locale, se organizează, la 

cererea părinţilor, tutorilor legali sau a cultelor 

recunoscute de stat, în condiţiile legii, cu 
respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

grupe, clase sau unităţi de învăţământ 

preuniversitar cu personalitate juridică, cu predare 
în limba română sau în limbile minorităţilor 

naţionale. 

 

 

 
--- 

 

 
 

 

 (4) Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi 
formare profesională, autorităţile administraţiei 

publice locale, în baza avizului conform al 

inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, 
funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri 

de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi 

ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate 
juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator 

principal de credite, în condiţiile legii. 

(5) În cazul unităţilor de învăţământ confesional 
preuniversitar de stat existente la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, cultele respective şi 

Ministerul Educaţiei Naționale au obligaţia ca, în 
termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a 

prezentei legi să elaboreze o metodologie de 

funcţionare aprobată prin hotărâre a Guvernului, 
care stabileşte relaţia juridică, patrimonială, 

financiară şi administrativă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„(31) Prin excepţie de la prevederile alin. 

(1), unităţile de învăţământ care 

şcolarizează pe filiera vocaţională, cu 

profil teologic, la cererea cultelor 

recunoscute de stat, pot funcţiona cu 

efective mai mici de elevi şi cu 

menţinerea personalităţii juridice.” 

8. Art. 27 - (1) Educaţia antepreşcolară se 
organizează în creşe, grădiniţe şi în centre de zi.  

 

(2) Organizarea unităţilor de 

educaţie timpurie antepreşcolară, 

conţinutul educativ, standardele 

de calitate şi metodologia de 

organizare ale acesteia se stabilesc 

prin hotărâre a Guvernului, 

4. La articolul 27, alineatul (2) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Organizarea unităţilor de educaţie 

timpurie antepreşcolară, standardele de 

calitate şi metodologia de organizare ale 

acesteia se stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului, iniţiată de Ministerul 

Educaţiei Naţionale.” 

   



 
 

iniţiată de Ministerul Educaţiei 

Naționale, în termen de 

maximum 12 luni de la intrarea 

în vigoare a prezentei legi. 

9.  

 

 

---  

 

 

 

 

 
(3) Asigurarea personalului didactic şi a celui de 

specialitate necesar desfăşurării educaţiei 

antepreşcolare se face de către Ministerul Educaţiei 
Naţionale conform art. 104 alin (2) lit. a), cu 

respectarea standardelor de calitate şi a legislaţiei în 

vigoare. 
(4) Finanţarea din resurse publice se acordă numai 

furnizorilor de servicii de educaţie timpurie 

acreditaţi, de stat, particular sau confesional. 
(41) Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi 

antepreşcolarii înscrişi în unităţile acreditate de 

educaţie timpurie antepreşcolară de stat, particulară 
sau confesională, în limitele costului standard per 

antepreşcolar, conform metodologiei elaborate de 

Ministerul Educaţiei Naţionale. 
(5) Acreditarea furnizorilor de educaţie timpurie 

antepreşcolară se realizează în conformitate cu 

prevederile metodologiei elaborate de Ministerul 
Educaţiei Naționale şi Ministerul Sănătăţii. 

(6) Statul sprijină educaţia timpurie, ca parte 

componentă a învăţării pe tot parcursul vieţii, prin 

acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi 

acordate în scop educaţional, conform legislaţiei în 
domeniul asistenţei sociale, în funcţie de veniturile 

familiei, din bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Muncii şi Justiției Sociale. 
(7) Modalitatea de acordare a cupoanelor sociale 

prevăzute la alin. (6) se stabileşte prin norme 

metodologice adoptate prin hotărâre a Guvernului, 
la propunerea Ministerului Muncii şi Justiției 

Sociale. 

5. La articolul 27, după alineatul (2) se 

introduce un nou alineat, alineatul (21), 

cu următorul cuprins: 

„(21) Conţinutul educativ al activităţilor 

desfăşurate în unităţile de educaţie 

timpurie antepreşcolară, conform 

prevederilor curriculumului specific, se 

stabileşte prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale.” 

   

10. Art. 96 - (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar 

cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile 
6. La articolul 96, după alineatul (9) se    



 
 

de administraţie, de directori şi de directori 

adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le 

revin, consiliile de administraţie şi directorii 
conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de 

părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice 

locale. 
(2) În unităţile de învăţământ de stat consiliul de 

administraţie este organ de conducere şi este 

constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: 
a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel 

gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de 

administraţie este format din 7 membri, cu 
următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv 

directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; primarul 

sau un reprezentant al primarului; un reprezentant 

al consiliului local. Directorul este membru de 

drept al consiliului de administraţie din cota 
aferentă cadrelor didactice din unitatea de 

învăţământ respectivă. Prevederile prezentului 

articol se aplică în mod corespunzător şi pentru 
învăţământul preşcolar şi primar; 

a1) Abrogată. 

b) în cazul în care consiliul de administraţie este 
format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre 

didactice, primarul sau un reprezentant al 

primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 
reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru 

de drept al consiliului de administraţie din cota 

aferentă cadrelor didactice din unitatea de 
învăţământ respectivă; 

b1) Abrogată. 

c) în cazul în care consiliul de administraţie este 
format din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt cadre 

didactice, primarul sau un reprezentant al 

primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 3 
reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru 

de drept al consiliului de administraţie din cota 

aferentă cadrelor didactice din unitatea de 
învăţământ respectivă. 

c1) Abrogată. 

d) în consiliile de administraţie ale unităţilor 
şcolare, din cota rezervată părinţilor un loc este 

repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al 

elevilor, care a împlinit 18 ani. 
e) în unităţile de învăţământ care organizează 

învăţământ profesional şi tehnic, consiliile de 

administraţie se pot mări cu 2 membri desemnaţi de 
operatori economici parteneri, asociaţii 

profesionale partenere, consorţii partenere. În cazul 

în care sunt mai mulţi operatori economici 
parteneri, asociaţii profesionale partenere şi 

consorţii partenere, aceştia vor desemna 

reprezentanţii în consiliul de administraţie al 

introduce un nou alineat, alineatul 

(10), cu următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu 

reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe 

locurile care le sunt alocate. 
(21) În unităţile de învăţământ special de stat, 

consiliul de administraţie este organ de conducere 

şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: 
a) în cazul unităţilor de învăţământ special de nivel 

gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de 

administraţie este format din 7 membri, cu 
următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv 

directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; preşedintele 

consiliului judeţean/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al 

acestuia; un reprezentant al consiliului 

judeţean/Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti. Directorul este membru de drept al 

consiliului de administraţie din cota aferentă 
cadrelor didactice din unitatea de învăţământ 

respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică 

în mod corespunzător şi pentru învăţământul 
preşcolar şi primar; 

b) în cazul în care consiliul de administraţie este 

format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre 
didactice, preşedintele consiliului 

judeţean/Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti sau un reprezentant al acestuia, 2 
reprezentanţi ai consiliului judeţean/Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti şi 2 

reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru 
de drept al consiliului de administraţie din cota 

aferentă cadrelor didactice din unitatea de 

învăţământ respectivă; 
c) în cazul în care consiliul de administraţie este 

format din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt cadre 

didactice, preşedintele consiliului 
judeţean/Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti sau un reprezentant al acestuia, 3 

reprezentanţi ai consiliului judeţean/Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti şi 3 

reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru 

de drept al consiliului de administraţie din cota 
aferentă cadrelor didactice din unitatea de 

învăţământ respectivă. 

(3) Consiliul de administraţie este organul de 
conducere al unităţii de învăţământ. La şedinţele 

consiliului de administraţie participă de drept 

reprezentanţii organizaţiilor sindicale 
reprezentative la nivel de sector de activitate 

învăţământ preuniversitar din unitatea de 

învăţământ, cu statut de observatori. 
(4) Preşedintele consiliului de administraţie este 

directorul unităţii de învăţământ. Preşedintele 

conduce şedinţele consiliului de administraţie şi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

semnează hotărârile adoptate. 

 (41) Preşedintele consiliului de administraţie are 

obligaţia de a convoca reprezentanţii organizaţiilor 
sindicale reprezentative din unitatea de învăţământ 

la toate şedinţele consiliului de administraţie. 

 (42) La şedinţele consiliului de administraţie în 
care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele 

consiliului de administraţie are obligaţia de a 

convoca reprezentantul elevilor care participă la 
şedinţă cu statut de observator. 

 (5) În învăţământul particular şi confesional, în 

componenţa consiliului de administraţie sunt 
incluşi reprezentanţi ai fondatorilor. Conducerea 

consiliului de administraţie este asigurată de 

persoana desemnată de fondatori. În unităţile pentru 

învăţământul general obligatoriu, consiliul de 

administraţie cuprinde şi un reprezentant al 
consiliului local. 

(6) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar 

sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea 
directorului sau a două treimi dintre membri. 

Metodologia-cadru de organizare şi de funcţionare 

a consiliului de administraţie este stabilită prin 
ordin al ministrului educaţiei naționale. 

(7) Consiliul de administraţie are următoarele 

atribuţii principale: 
a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia 

bugetară la nivelul unităţii de învăţământ; 

b) aprobă planul de dezvoltare instituţională 
elaborat de directorul unităţii de învăţământ; 

c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la 

propunerea consiliului profesoral; 
d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi; 

e) abrogată; 

f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi 
didactic auxiliar, precum şi schema de personal 

nedidactic; 

g) aprobă programe de dezvoltare profesională a 
cadrelor didactice, la propunerea consiliului 

profesoral; 

h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau 
profesionale ale cadrelor didactice, conform legii; 

i) aprobă comisiile de concurs şi validează 

rezultatul concursurilor; 
j) aprobă orarul unităţii de învăţământ; 

k) îşi asumă răspunderea publică pentru 

performanţele unităţii de învăţământ, alături de 
director; 

l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin 

ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei 
naționale, respectiv ale Ministerului Educaţiei 

Naționale. 

(8) Consiliul de administraţie poate emite hotărâri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

în condiţiile în care sunt prezenţi minimum 

jumătate plus unu din totalul membrilor, exceptând 

situaţiile prevăzute la art. 93 alin. (1). Hotărârile 
consiliului de administraţie se adoptă cu votul a 2/3 

din membrii prezenţi exceptând situaţiile prevăzute 

la art. 93 alin. (1). Hotărârile consiliului de 
administraţie care vizează personalul din unitate, 

cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, 

restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, 
aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin 

vot secret. Membrii consiliului de administraţie 

care se află în conflict de interese nu participă la 
vot. 

(9) Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii 

de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul 

membrilor consiliului de administraţie. 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”(10) Prin excepţie de la prevederile alin. 

(2), prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale se stabileşte, provizoriu, un 

consiliu de administraţie şi se numeşte un 

director până la ocuparea funcţiei prin 

concurs naţional conform art. 257, ce va 

fi organizat într-o perioadă de maximum 

6 luni, pentru unităţile de învăţământ 

înfiinţate conform prevederilor art. 291 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 87/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. Consiliul de 

administraţie stabilit provizoriu 

funcţionează pentru o perioadă de 

maximum 6 luni de la înfiinţarea unităţii 

de învăţământ.” 

11.  

 

Art. 99 - (1) Unităţile conexe ale 

Ministerului Educaţiei Naționale 

sunt: Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei, casele corpului 

didactic, centrele atestate de 

7. La articolul 99, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 99 - (1) Unităţile conexe ale 

Ministerului Educaţiei Naţionale sunt: 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, casele 

corpului didactic, centrele de formare 

continuă în limbile minorităţilor 

   



 
 

formare continuă în limbile 

minorităţilor naţionale, Centrul 

Naţional de Instruire Diferenţiată, 

Unitatea pentru Finanţarea 

Învăţământului Preuniversitar, 

palatele şi cluburile copiilor. 
(2) Unităţile conexe ale învăţământului 

preuniversitar sunt: centrul judeţean de resurse şi 

asistenţă educaţională/Centrul Municipiului 
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 

(3) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti 

funcţionează casa corpului didactic, denumită în 

continuare CCD, cu personalitate juridică, 

coordonată metodologic de inspectoratul şcolar. 
Structura şi atribuţiile CCD se stabilesc prin ordin 

al ministrului educaţiei naționale. 

(4) Centrele judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională sunt unităţi 

specializate ale învăţământului preuniversitar, cu 
personalitate juridică, coordonate metodologic de 

inspectoratul şcolar. 

(5) Finanţarea centrului judeţean de resurse şi 
asistenţă educaţională/Centrului Municipiului 

Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională se 

asigură de la bugetul consiliului judeţean. 
(6) Centrul judeţean de resurse şi asistenţă 

educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională organizează, 
coordonează metodologic, monitorizează şi 

evaluează, după caz, la nivel judeţean/al 

municipiului Bucureşti, următoarele activităţi şi 
servicii educaţionale: 

a) servicii de asistenţă 

psihopedagogică/psihologică, furnizate prin 
centrele judeţene şi prin cabinetele de asistenţă 

psihopedagogică/psihologică; 

b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin 
centrele şi prin cabinetele logopedice interşcolare; 

c) servicii de evaluare, de orientare şcolară şi 

profesională; 
d) servicii de mediere şcolară, furnizate de 

mediatorii şcolari; 

e) servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, 
furnizate de centrele şcolare de educaţie incluzivă. 

(7) Structura, organizarea şi funcţionarea centrului 

judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională se 
stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al 

ministrului educaţiei naționale. 

(8) Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată se 

naţionale, Centrul Naţional de Instruire 

Diferenţiată, Unitatea pentru Finanţarea 

Învăţământului Preuniversitar, palatele şi 

cluburile copiilor.” 



 
 

organizează şi funcţionează conform metodologiei 

elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale în 12 

luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
(9) Unitatea pentru Finanţarea Învăţământului 

Preuniversitar se organizează în subordinea 

Ministerului Educaţiei Naționale. Atribuţiile, 
structura, organizarea şi funcţionarea Unităţii 

pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar se 

stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei 
naționale. 

12.  

 

 

 

--- 

8. La articolul  99, după alineatul (9) se 

introduce un nou alineat, alineatul 

(10), cu următorul cuprins: 

„(10) Centrele de formare continuă în 

limbile minorităţilor naţionale sunt 

persoane juridice în subordinea 

Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Atribuţiile, structura, organizarea şi 

funcţionarea acestora se stabilesc prin 

hotărâre a Guvernului.” 

   

13. Art. 101 - (1) Finanţarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar cuprinde finanţarea de bază, 
finanţarea complementară şi finanţarea 

suplimentară. 

(2) Statul asigură finanţarea de 

bază pentru toţi antepreşcolarii, 

preşcolarii şi pentru toţi elevii 

din învăţământul primar, 

gimnazial, profesional şi liceal de 

stat, particular sau confesional 

acreditat, pentru elevii din 

învăţământul postliceal de stat, 

precum şi, după caz, pentru 

beneficiarii cursurilor de pregătire 

pentru examenul naţional de 

bacalaureat. Finanţarea de bază se 

face în limitele costului standard 

per elev/ preşcolar/antepreşcolar, 

conform metodologiei elaborate 

de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

9. La articolul 101, alineatul (2) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Statul asigură finanţarea de bază 

pentru antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii 

din învăţământul de stat, pentru 

antepreşcolarii şi preşcolarii din 

învăţământul particular şi cel 

confesional, acreditate, precum şi 

pentru elevii din învăţământul general 

obligatoriu particular şi cel 

confesional, acreditate. De asemenea, 

statul asigură finanţarea de bază 

pentru învăţământul profesional, liceal 

particular şi cel confesional, acreditate, 

precum şi, după caz, pentru beneficiarii 

cursurilor de pregătire pentru examenul 

naţional de bacalaureat. Finanţarea se 

face în baza şi în limitele costului 

   



 
 

 

 

 
(3) În învăţământul preuniversitar particular, taxele 

de şcolarizare se stabilesc de consiliul de 

administraţie al fiecărei instituţii sau unităţi de 
învăţământ, în condiţiile legii.  

standard per elev, per preşcolar sau per 

antepreşcolar, după caz, după 

metodologia elaborată de Ministerul 

Educaţiei Naţionale.” 

14. Art. 158 - (1) Studiile universitare de doctorat 

reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare şi 
permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din 

EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. 

Acestea se desfăşoară pe baza unui cod al studiilor 

universitare de doctorat, aprobat prin hotărâre a 

Guvernului. 

(2) Programele de studii universitare de doctorat se 
organizează în şcoli doctorale acreditate sau 

autorizate provizoriu. Şcolile doctorale se pot 

organiza de către o universitate sau un consorţiu 
universitar ori de către consorţii sau parteneriate 

care se stabilesc legal între o universitate sau un 

consorţiu universitar şi unităţi de cercetare-
dezvoltare. Universităţile, respectiv parteneriatele 

sau consorţiile organizatoare de una sau mai multe 

şcoli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu 
constituie o instituţie organizatoare de studii 

universitare de doctorat, denumită în continuare 

IOSUD, recunoscută ca atare de Ministerul 
Educaţiei Naționale, pe baza autorizării provizorii, 

a acreditării, respectiv a evaluării periodice. 

(3) Academia Română poate înfiinţa Şcoala de 
Studii Doctorale a Academiei Române, cu 

respectarea prevederilor prezentei legi în privinţa 

autorizării, acreditării şi funcţionării ca instituţie de 
învăţământ superior. Şcoala de Studii Doctorale a 

Academiei Române poate fi IOSUD şi poate 

organiza programe universitare de doctorat. 

(4) Fiecare şcoală doctorală este 

evaluată individual, pentru fiecare 

domeniu în parte, în vederea 

acreditării. Evaluarea şcolii 

doctorale se face pe baza 

performanţei şcolii doctorale şi a 

capacităţii instituţionale a IOSUD 

din care face parte şcoala 

doctorală. Evaluarea şcolilor 

doctorale se face de către 

10. La articolul 158, alineatele (4) şi 

(41) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„(4) Procesul de evaluare a studiilor 

doctorale, în vederea acreditării sau 

menţinerii acreditării, după caz, cuprinde, 

obligatoriu, parcurgerea următoarelor 

etape, astfel: 

a) evaluarea, în cadrul evaluării externe a 

IOSUD-ului, prevăzută de art. 13 lit. a)-c) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 87/2006, cu modificările şi 

   



 
 

ARACIS sau de către o altă 

agenţie de asigurare a calităţii, din 

ţară sau străinătate, pe baza 

rapoartelor CNCS referitoare la 

calitatea cercetării şi a rapoartelor 

CNATDCU referitoare la calitatea 

resurselor umane. Sistemul de 

criterii şi metodologia de evaluare 

se stabilesc prin ordin al 

ministrului educaţiei naționale, pe 

baza propunerilor comune ale 

ARACIS, CNCS şi CNATDCU. 

Fiecare şcoală doctorală este 

evaluată periodic, din 5 în 5 ani. 

 

(41) Prin excepţie de la 

prevederile alin. (4), până la 

finalul anului universitar 2012-

2013, evaluarea şcolilor doctorale 

se face de către ARACIS sau de 

către o altă agenţie de asigurare a 

calităţii, din ţară sau din 

străinătate. Sistemul de criterii şi 

metodologia de evaluare se 

stabilesc prin ordin al ministrului 

educaţiei naționale, pe baza 

propunerilor ARACIS. Fiecare 

şcoală doctorală este evaluată 

periodic, din 5 în 5 ani. 

completările ulterioare, a componentei 

organizatorice, denumită şcoală 

doctorală, organizată în condiţiile art. 132 

alin. (4) în cadrul IOSUD-ului; 

b) evaluarea domeniilor de studii 

universitare de doctorat, în care sunt 

organizate programele de studii 

universitare de doctorat. Când un 

domeniu de studii universitare de 

doctorat este organizat de mai multe şcoli 

doctorale, din cadrul aceluiaşi IOSUD, 

evaluarea se realizează, o singură dată, la 

nivelul IOSUD. 

 

 

(41) Procesul de evaluare prevăzut la alin. 

(4) se realizează de către ARACIS sau de 

către o altă agenţie de asigurare a 

calităţii, din ţară sau străinătate, înscrisă 

în EQAR. În activitatea de evaluare a 

şcolilor doctorale, ARACIS cooptează şi 

experţi internaţionali.” 

15.  

 

 

 

---   

 

11. La articolul 158, după alineatul (41) 

se introduc două noi alineate, 

alineatele (42) şi (43), cu următorul 

cuprins: 

(42) ARACIS poate solicita rapoarte de 

la: 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(5) Pe baza rezultatelor evaluării şcolii doctorale, 

ARACIS sau agenţia prevăzută la alin. (4) propune 
Ministerului Educaţiei Naționale acordarea sau, 

după caz, retragerea acreditării în vederea 

organizării de studii universitare de doctorat. 
Acreditarea în vederea organizării de studii 

universitare de doctorat se atestă prin ordin al 

ministrului educaţiei naționale. 
(6) Programele de studii universitare de doctorat 

sunt de două tipuri:a) doctorat ştiinţific, care are ca 

finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică 
originală, relevantă internaţional, pe baza unor 

metode ştiinţifice, organizat numai la forma de 

învăţământ cu frecvenţă. Doctoratul ştiinţific este o 
condiţie pentru cariera profesională în învăţământul 

superior şi cercetare;b) doctorat profesional, în 

domeniile artelor sau sportului, care are ca 
finalitate producerea de cunoaştere originală pe 

baza aplicării metodei ştiinţifice şi a reflecţiei 

sistematice, asupra unor creaţii artistice sau asupra 

unor performanţe sportive de înalt nivel naţional şi 

internaţional şi care poate constitui o bază pentru 

cariera profesională în învăţământul superior şi în 
cercetare în domeniile artelor şi sportului.(7) 

Şcolile doctorale din cadrul IOSUD se organizează 

pe discipline sau tematici disciplinare şi 
interdisciplinare.(8) Studiile universitare de 

doctorat dispun, în cadrul instituţional al IOSUD, 

de sisteme proprii şi specifice de conducere şi 
administrare a programelor de studii şi cercetare, 

inclusiv la nivelul şcolilor doctorale. La nivelul 

IOSUD funcţionează consiliul pentru studiile 
universitare de doctorat. La nivelul fiecărei şcoli 

doctorale funcţionează consiliul şcolii doctorale. 

a) Consiliul Naţional al Cercetării 

Ştiinţifice privind elementele prevăzute 

de art. 219 alin. (3); 

b) Consiliul Naţional de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare privind elementele prevăzute 

de art. 219 alin. (1). 

(43) Sistemul de criterii şi metodologia de 

evaluare se stabilesc pe baza propunerilor 

ARACIS, prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale. Fiecare şcoală 

doctorală este evaluată, din 5 în 5 ani, în 

cadrul procesului de evaluare periodică a 

IOSUD-ului. 



 
 

Aceste structuri funcţionează conform prevederilor 

prezentei legi şi ale codului studiilor universitare de 

doctorat prevăzut la alin. (1). 

16.  

 

Art. 201 - (1) Se constituie 

Registrul matricol unic al 

universităţilor din România, 

denumit în continuare RMUR. 

RMUR este o bază de date 

electronică în care sunt înregistraţi 

toţi studenţii din România din 

universităţile de stat sau 

particulare acreditate ori 

autorizate să funcţioneze 

provizoriu. Registrele matricole 

ale universităţilor devin parte a 

RMUR, asigurându-se un control 

riguros al diplomelor. 

12. La articolul 201, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art. 201 - (1) Se constituie Registrul 

matricol unic al universităţilor din 

România, denumit în continuare RMUR. 

RMUR este o bază de date electronică în 

care sunt înregistraţi toţi studenţii din 

România din universităţile de stat sau 

particulare acreditate ori autorizate să 

funcţioneze provizoriu, precum şi 

studenţii-doctoranzi din Academia 

Română. Registrele matricole ale 

universităţilor şi al Academiei Române 

devin parte a RMUR, asigurându-se un 

control riguros al diplomelor. ” 

   

17.  

 

 

 

 

---  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2) Ministerul Educaţiei Naționale, la propunerea 

CNFIS, elaborează un regulament de alocare a 

codului matricol individual, precum şi conţinutul 

13. La articolul 201, după alineatul (1) 

se introduce un nou alineat, alineatul 

(11), cu următorul cuprins: 

“(11) Avizarea/Eliberarea numărului de 

formulare ale actelor de studii solicitate 

de către instituţiile de învăţământ 

superior acreditate şi de către Academia 

Română se realizează în baza 

informaţiilor înscrise de acestea în 

RMUR, pentru promoţia respectivă. 

Lipsa acestor informaţii reprezintă o 

nerespectare a obligaţiilor prevăzute la 

art. 124 şi conduce la 

neavizarea/neeliberarea formularelor 

actelor de studii solicitate. ” 

   



 
 

informaţiilor care vor fi scrise în RMUR. 

(3) Abrogat. 

(4) RMUR, registrele matricole ale universităţilor şi 
sistemele informatice aferente se elaborează în 

termen de cel mult 2 ani de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi. 

 

18.  

 

Art. 201 - (5) Baza de date 

electronică aferentă RMUR 

înregistrează şi păstrează evidenţa 

diplomelor universitare emise în 

România, pe baza registrelor 

existente în universităţile 

acreditate.  

14. La articolul 201, alineatul (5) se 

modifică şi va avea următorul cuprins:  

“(5) În baza de date electronică aferentă 

RMUR se înregistrează şi se păstrează 

evidenţa diplomelor universitare emise în 

România. Universităţile acreditate şi 

Academia Română înregistrează seriile 

şi numerele actelor de studii întocmite 

şi eliberate.” 

   

19. Art. 207 - (1) Structurile de conducere în 

instituţiile de învăţământ superior de stat sau 

particulare sunt: 

a) senatul universitar şi consiliul de administraţie, 
la nivelul universităţii; 

b) consiliul facultăţii; 

c) consiliul departamentului. 

(2) Funcţiile de conducere sunt 

următoarele: 

a) rectorul, prorectorii, directorul 

general administrativ, la nivelul 

universităţii; 
b) decanul, prodecanii, la nivelul facultăţii; 

c) directorul de departament, la nivelul 

departamentului. 

(21) Funcţiile de conducere prevăzute la alin. (2) 

reprezintă funcţii în domeniul didactic a căror 

desfăşurare nu presupune prerogative de putere 
publică. 

(22) Funcţiile prevăzute la alin. (2) nu sunt funcţii 

publice de autoritate, activităţile din domeniul 
didactic specifice care se derulează prin intermediul 

acestora sunt, în principal, următoarele: 

a) îndeplinirea misiunii instituţiei de învăţământ 
superior de a genera şi de a transfera cunoaştere 

către societate; 

b) organizarea derulării programelor de studii al 
căror element central este asigurarea calităţii în 

scopul dezvoltării personale, al inserţiei 

15. La articolul 207 alineatul (2), litera 

a) se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

 

 

 

 

“a) rectorul, prorectorii, directorul 

general administrativ, directorul general 

adjunct administrativ, la nivelul 

universităţii; ” 

 

 

   



 
 

profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de 

competenţă a mediului socioeconomic; 

c) organizarea procesului de obţinere a calificărilor 
corelate cu nevoile identificate pe piaţa muncii; 

d) gestionarea eficientă a activităţilor de 

învăţământ, cercetare, producţie sau transfer 
cognitiv şi tehnologic; 

e) realizarea şi implementarea de proiecte finanţate 

din surse interne sau externe universităţii; 
f) sprijinirea, în mod, adecvat a membrilor 

comunităţii universitare; 

g) derularea de acţiuni privind cooperarea 
internaţională a instituţiei de învăţământ superior; 

h) asigurarea libertăţii academice a personalului 

didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, precum şi 

a drepturilor şi libertăţilor studenţilor; 

i) respectarea autonomiei universitare, a 
transparenţei deciziilor şi activităţilor, a echităţii şi 

eticii universitare; 

j) asigurarea şi gestionarea resurselor materiale şi 
umane, cu respectarea regimului juridic al 

conflictelor de interese şi a legislaţiei în vigoare; 

k) asigurarea, la nivelul instituţiei de învăţământ 
superior, a condiţiilor necesare desfăşurării 

activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, 

inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie 
individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, al 

ştiinţelor inginereşti, al artelor, al literelor, prin 

asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi 
sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea 

rezultatelor acestora în vederea producerii, 

transmiterii şi valorificării cunoaşterii. 
(3) IOSUD este condusă de Consiliul pentru 

studiile universitare de doctorat, respectiv de 

directorul acestui consiliu. Funcţia de director al 
Consiliului pentru studiile universitare de doctorat 

este asimilată funcţiei de prorector. Procedura de 

numire a directorului Consiliului pentru studiile 
universitare de doctorat este stabilită de Codul 

studiilor universitare de doctorat. 

(4) La nivelul departamentului, directorul de 
departament şi membrii consiliului departamentului 

sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al 

tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare. 
(5) La nivelul facultăţii, stabilirea structurilor şi a 

funcţiilor de conducere se face după următoarea 

procedură: 
a) componenţa membrilor consiliului facultăţii este 

de maximum 75% cadre didactice şi de cercetare, 

respectiv minimum 25% studenţi. Reprezentanţii 
cadrelor didactice şi de cercetare în consiliul 

facultăţii sunt aleşi prin votul universal, direct şi 

secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare 



 
 

titulare din facultate, iar reprezentanţii studenţilor 

sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către 

studenţii facultăţii; 
b) decanii sunt selectaţi prin concurs public, 

organizat de către rectorul universităţii la nivelul 

facultăţii. La concurs pot participa persoane din 
cadrul universităţii sau din orice facultate de profil 

din ţară ori din străinătate care, pe baza audierii în 

plenul consiliului facultăţii, au primit avizul 
acestuia de participare la concurs. Consiliul 

facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 

candidaţi; 
c) decanul îşi desemnează prodecanii după numirea 

de către rector; 

d) în universităţile multilingve şi multiculturale, cel 

puţin unul dintre prodecani se numeşte la 

propunerea cadrelor didactice aparţinând 
minorităţii naţionale din departamentul secţiei sau 

liniei de predare într-o limbă a minorităţilor 

naţionale, potrivit regulamentului liniei de studiu 
conform art. 135 alin. (2), cu excepţia cazului în 

care decanul provine de la secţia sau linia de studiu 

cu predare în limba minorităţii naţionale respective. 
Cadrele didactice aparţinând secţiei sau liniei de 

predare trebuie să propună cel puţin 3 candidaţi. 

(6) Consiliul şcolii doctorale se stabileşte prin votul 
universal, direct şi secret al conducătorilor de 

doctorat din şcoala doctorală respectivă. 

(7) Procesul de stabilire şi de alegere a structurilor 
şi funcţiilor de conducere la nivelul universităţii, al 

facultăţilor şi departamentelor trebuie să respecte 

principiul reprezentativităţii pe facultăţi, 
departamente, secţii/linii de predare, programe de 

studii, după caz, şi se stabileşte prin Carta 

universitară. 
(8) În cazul universităţilor confesionale, alegerea 

persoanelor în funcţiile de conducere se face cu 

avizul cultului fondator. 
20. Art. 216 - (1) Statul îşi exercită atribuţiile în 

domeniul învăţământului superior prin intermediul 

Parlamentului, Guvernului şi Ministerului 
Educaţiei Naționale. 

(2) Ministerul Educaţiei Naționale 

are următoarele atribuţii 

principale: 
a) propune politicile şi strategiile naţionale pentru 

învăţământul superior, ca parte a Ariei europene a 
învăţământului superior; 

b) elaborează reglementările de organizare şi 

funcţionare a sistemului de învăţământ superior; 
c) monitorizează şi verifică direct sau prin 

16. La articolul 216 alineatul (2), după 

litera e) se introduce o nouă literă, 

litera e1), cu următorul cuprins:  

 

 

 

 

 

--- 

 

   



 
 

organismele abilitate în acest sens respectarea 

reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea 

învăţământului superior, cercetarea universitară, 
managementul financiar, etica universitară şi 

asigurarea calităţii în învăţământul superior; 

d) gestionează procesul de evaluare periodică, de 
clasificare a universităţilor şi de ierarhizare a 

programelor de studii ale acestora; 

e) controlează gestionarea RMUR; 
 

 

 
 

 

---- 

 

 
 

 

 
 

 

 
f) organizează recunoaşterea şi echivalarea 

diplomelor şi certificatelor conform normelor 

interne şi în conformitate cu normele europene; 
elaborează metodologia prin care se pot recunoaşte 

automat diplomele şi certificatele obţinute în 

universităţi din statele membre ale Uniunii 
Europene, ale Spaţiului Economic European şi în 

Confederaţia Elveţiană, precum şi în universităţi de 

prestigiu din alte state, pe baza unei liste aprobate 
şi reactualizate de Ministerul Educaţiei Naționale; 

organizează recunoaşterea automată a funcţiilor 

didactice universitare şi a calităţii de conducător de 
doctorat, conform unei metodologii proprii; 

încasează sume, în lei sau în valută, pentru 

recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi 
certificatelor şi pentru vizarea actelor de studii; 

g) elaborează şi propune proiectul de buget pentru 

învăţământul superior, ca parte a bugetului 
educaţiei şi bugetului cercetării; 

h) verifică şi gestionează sistemul de indicatori 

statistici de referinţă pentru învăţământul superior 
şi bazele de date corespunzătoare pentru 

monitorizarea şi prognozarea evoluţiei 

învăţământului superior în raport cu piaţa muncii; 
i) susţine realizarea de studii şi de cercetări în 

învăţământul superior; 

j) publică anual un raport privind starea 
învăţământului superior. 

 

 

 

 

 

 

“e1) gestionează modalitatea de utilizare 

a formularelor actelor de studii şi a 

documentelor şcolare, prin avizarea 

necesarului acestor formulare şi prin 

comandarea în vederea tipăririi acestora, 

în baza înregistrărilor din RMUR, şi 

controlează, periodic, modul de folosire a 

acestora de către instituţiile de 

învăţământ superior şi Academia 

Română; ” 
 

21. Art. 263 - (1) Norma didactică în învăţământul 

preuniversitar cuprinde ore prevăzute în planurile-
17. La articolul 263, după alineatul (7)    



 
 

cadru de învăţământ la disciplinele corespunzătoare 

specializării sau specializărilor înscrise pe diploma 

de licenţă ori pe certificatul de absolvire a unui 
modul de minimum 90 de credite transferabile care 

atestă obţinerea de competenţe de predare a unei 

discipline din domeniul fundamental aferent 
domeniului de specializare înscris pe diplomă. 

(2) Prin excepţie, în norma didactică prevăzută la 

alin. (1), se pot include şi ore de la disciplinele 
stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul 

Educaţiei Naționale, cu menţinerea drepturilor 

salariale. 
(3) În situaţia în care norma didactică nu se poate 

constitui conform prevederilor alin. (1) şi (2), 

aceasta se poate completa cu activităţile prevăzute 

la art. 262 alin. (1) lit. c). 

(4) Orele de limbi străine din învăţământul primar 
pot fi predate, în condiţiile prezentei legi, de 

profesorii pentru învăţământul primar de la grupa 

sau clasa respectivă, în cadrul activităţilor postului, 
dacă fac dovada calificării prin diploma de studii 

ori prin certificatul de competenţă. Orele de limbi 

străine din învăţământul primar pot fi predate şi de 
profesori cu studii superioare de specialitate, fiind 

incluse în norma acestora, sau prin plata cu ora, în 

cazul în care profesorii pentru învăţământul primar 
de la grupa ori clasa respectivă nu fac dovada 

calificării prin diploma de studii sau prin 

certificatul de competenţă. 
(5) Orele de limbi străine din învăţământul primar 

pot fi predate, în condiţiile prezentei legi, de 

profesorii pentru învăţământul primar de la clasa 
respectivă, dacă fac dovada calificării prin diploma 

de studii sau prin certificatul de competenţă şi sunt 

remunerate prin plata cu ora. Orele de limbi străine 
din învăţământul primar pot fi predate şi de 

profesori cu studii superioare de specialitate, fiind 

incluse în norma acestora, sau prin plata cu ora. 
(6) Profesorii pentru învăţământul primar de la 

clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale 

sunt remuneraţi, prin plata cu ora, pentru orele care 
depăşesc numărul de ore prevăzut în planurile de 

învăţământ de la clasele cu predare în limba 

română. 
(7) În învăţământul primar, orele de educaţie fizică 

prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate 

de profesori cu studii superioare de specialitate. 
 

 

 
 

--- 

 

se introduce un nou alineat, alineatul 

(71), cu următorul cuprins:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(71) În învăţământul primar, la clasele 

cu predare în limbile minorităţilor 

naţionale, orele de Limba şi literatura 

română prevăzute în planurile de 



 
 

 

 

 
(8) În palatele şi în cluburile copiilor, norma 

didactică cuprinde activităţile prevăzute în planurile 

de educaţie corespunzătoare profilurilor cercurilor 
şi atelierelor, aprobate prin regulament de 

Ministerul Educaţiei Naționale, în limitele 

normelor didactice stabilite la art. 262 alin. (3). 
(9) Prin excepţie, dacă norma didactică a 

profesorilor din învăţământul gimnazial nu se poate 

constitui conform prevederilor alin. (1) şi art. 262 
alin. (3), aceasta poate fi constituită din 2/3 din ore 

de la specializarea sau specializările de bază şi 

completată cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite 

la alin. (2) ori prin adăugarea de ore conform 

prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c). În învăţământul 
gimnazial din mediul rural norma didactică se poate 

constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau 

specialităţile de bază şi completată cu 1/2 din ore 
de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin 

adăugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. 

(1) lit. c). 

învăţământ sunt predate de profesori cu 

studii superioare de specialitate.” 

 

22.  

 

Art. 263 - (10) Personalul 

didactic de conducere, de 

îndrumare şi de control poate fi 

degrevat parţial de norma 

didactică, pe baza normelor 

aprobate prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale, elaborate cu 

consultarea federaţiilor sindicale 

reprezentative din învăţământ. De 

acelaşi drept pot beneficia şi 

persoanele desemnate de 

federaţiile sindicale reprezentative 

din învăţământ, ca urmare a 

participării la procesul de 

monitorizare şi evaluare a calităţii 

sistemului de învăţământ, 

aprobate prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale. Prin acelaşi 

18. La articolul 263, alineatul (10) se 

modifică şi va avea următorul cuprins:  

“(10) Personalul didactic de conducere, 

de îndrumare şi de control poate fi 

degrevat total sau parţial de norma 

didactică, pe baza normelor aprobate prin 

ordin al ministrului educaţiei naţionale, 

elaborate cu consultarea federaţiilor 

sindicale reprezentative din învăţământ. 

De acelaşi drept pot beneficia şi 

persoanele desemnate de federaţiile 

sindicale reprezentative din învăţământ, 

ca urmare a participării la procesul de 

monitorizare şi evaluare a calităţii 

sistemului de învăţământ, aprobate prin 

ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

Prin acelaşi ordin se stabilesc atribuţiile 

persoanelor degrevate de norma 

didactică. ” 

   



 
 

ordin se stabilesc atribuţiile 

persoanelor degrevate de norma 

didactică. 
(101) Personalul degrevat potrivit alin. (10) 

primeşte drepturile salariale pentru funcţia în care 

este încadrat, precum şi celelalte sporuri şi 
indemnizaţii prevăzute de lege pentru activitatea 

desfăşurată, după caz. 

(11) Timpul săptămânal de activitate a personalului 
didactic auxiliar este identic cu cel stabilit pentru 

personalul cu funcţii echivalente din celelalte 
sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestuia 

sunt prevăzute în fişa individuală a postului. 
23. Art. 294 - (1) Angajarea pe un post didactic sau de 

cercetare se face, după intrarea în vigoare a 
prezentei legi, pe perioadă determinată sau pe 

perioadă nedeterminată. Angajarea pe perioadă 

nedeterminată pe orice funcţie didactică sau de 
cercetare este posibilă numai prin concurs public, 

organizat de instituţia de învăţământ superior, după 

obţinerea titlului de doctor. 
(2) La concursul pentru un post didactic sau de 

cercetare pot participa cetăţeni români ori străini, 

fără nicio discriminare, în condiţiile legii. 
(3) Prin excepţie de la prevederile legislaţiei 

muncii, durata unei perioade determinate este de 

maximum 3 ani. 
(4) Prin excepţie, studenţii-doctoranzi pot fi 

angajaţi pe o perioadă determinată de maximum 5 

ani. 
(5) Contractul de angajare pe perioadă determinată 

încheiat între universitate şi membri ai personalului 

didactic şi de cercetare în urma unui concurs poate 
fi reînnoit, în funcţie de rezultatele profesionale 

personale, evaluate pe baza criteriilor adoptate de 

senatul universitar, precum şi în funcţie de nevoile 
de angajare şi de resursele financiare ale instituţiei, 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
(6) Angajarea pentru participarea la un proiect de 

cercetare, câştigat în urma unei competiţii naţionale 

şi/sau internaţionale, se poate face pe perioadă 
determinată, fără parcurgerea altor formalităţi 

19. La articolul 294, după alineatul (5) 

se introduce un nou alineat, alineatul 

(51), cu următorul cuprins:  

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

“(51) Contractul de muncă pe perioadă 

determinată dintre o universitate şi un 

asistent universitar, încheiat în baza unui 

concurs, la care au fost îndeplinite 

standardele de ocupare specifice funcţiei 

prevăzute de art. 301 alin. (1), se 

transformă în contract de muncă pe 

perioadă nedeterminată, conferind 

calitatea de titular. ” 

 

   



 
 

prealabile, prin încheierea unui contract individual 

de muncă pentru personalul nominalizat în listele 

de personal ca membri în echipa proiectului. 

24.  

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

20. După articolul 294 se introduce un 

nou articol, articolul 2941, cu 

următorul cuprins:  

“Art. 2941 - (1) Personalul didactic 

titular prevăzut la art. 291 alin. (5) are 

dreptul de a promova în cariera didactică, 

pe bază de examen, într-una dintre 

funcţiile didactice prevăzute de art. 285 

alin. (1) lit. b)-d), în limita posturilor 

didactice vacante aprobate, anual, de 

către senatul universităţii, în acest scop. 

(2) Consiliul de administraţie al 

universităţii aprobă cererile privind 

înscrierea la examen în vederea 

promovării în cariera didactică.  

(3) Cererile de înscriere la examenul de 

promovare în cariera didactică cuprind 

precizarea funcţiei didactice şi a postului 

pentru care se depune candidatura. 

(4) La examenul pentru promovarea în 

carieră didactică pot participa cadrele 

didactice titulare care au avut calificativul 

«foarte bine» în ultimii 3 ani, nu au fost 

sancţionate disciplinar în ultimii 3 ani şi 

îndeplinesc standardele de ocupare a 

posturilor didactice, specifice funcţiei, 

prevăzute la art. 301 alin. (3), (4) sau (5), 

după caz.  

(5) Nu pot fi membri ai comisiilor 

constituite pentru organizarea şi 

desfăşurarea examenului în vederea 

promovării în cariera didactică 

persoanele care au soţul sau soţia, rude 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

ori afini până la gradul al patrulea 

inclusiv în rândul candidaţilor. 

(6) Rezultatele examenelor de promovare 

în cariera didactică sunt aprobate de 

senatul universitar, iar încadrarea pe post 

se face începând cu prima zi a 

semestrului următor concursului. 

(7) Metodologia-cadru privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului 

de promovare în cariera didactică se 

aprobă prin hotărâre a Guvernului, 

iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

(8) Universităţile au obligaţia să respecte 

metodologia prevăzută la alin. (7) şi să 

publice posturile vacante pentru 

promovare în cariera didactică cel puţin 

pe site-ul web propriu şi pe un site web 

specializat administrat de Ministerul 

Educaţiei Naţionale. 

(9) Prevederile art. 298 şi 299 sunt 

incidente şi în ceea ce priveşte 

organizarea, desfăşurarea şi ocuparea 

posturilor didactice prin examene de 

promovare în cariera didactică. 

(10) Prevederile art. 287 alin. (15) şi (16) 

se aplică şi cadrelor didactice titulare care 

au promovat prin examen în cariera 

didactică.” 

25. Art. 361 - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 

de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se 

abrogă Legea învăţământului nr. 84/1995, 
republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
128/1997 privind Statutul personalului didactic, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi 

21. La articolul 361 alineatul (3), litera 

c) se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

 

 

 

 

   



 
 

completările ulterioare, art. 14 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 

20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

87/2006, cu modificările ulterioare, Ordonanţa 
Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor 

înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă 

sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la 
programe de studii de licenţă autorizate să 

funcţioneze provizoriu sau acreditate, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 
20 august 2009, precum şi orice alte dispoziţii 

contrare. 

(3) Prin excepţie de la prevederile 

alin. (1): 
a) măsura introducerii clasei pregătitoare în 

învăţământul primar intră în vigoare începând cu 

anul şcolar 2012-2013; 
b) evaluarea naţională organizată la finalul clasei a 

VIII-a se va desfăşura în conformitate cu 

prevederile prezentei legi începând cu generaţia de 
elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2017-

2018; 

c) examenul de bacalaureat se va 

desfăşura în conformitate cu 

prevederile prezentei legi 

începând cu generaţia de elevi 

care începe clasa a IX-a în anul 

şcolar 2017-2018; 
d) admiterea la liceu se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile prezentei legi începând 

cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul 

şcolar 2017-2018; 
e) măsura acordării a 500 de euro pentru educaţia 

permanentă a fiecărui nou-născut se aplică 

începând din anul 2013; 
f) măsura privind introducerea costului standard per 

elev şi a principiului "finanţarea urmează elevul" se 

aplică din anul 2012; 
g) prevederile art. 8 intră în vigoare începând cu 

data de 1 ianuarie 2012. 

h) Abrogată. 
(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, 

instituţiile de învăţământ superior acreditate 

încetează procesul didactic la toate 
specializările/programele de studii care nu au fost 

autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate. 

Continuarea procesului didactic la aceste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“c) examenul de bacalaureat se va 

desfăşura în conformitate cu prevederile 

prezentei legi începând cu generaţia de 

elevi care începe clasa a IX-a în anul 

şcolar 2020-2021; ” 

 

 

 

 

 

--- 



 
 

specializări/programe de studii sau iniţierea 

procesului didactic la alte specializări/programe de 

studii neautorizate ori neacreditate reprezintă o 
încălcare a legii, instituţia de învăţământ superior 

fiind sancţionată cu intrarea în lichidare, iar 

vinovaţii urmând a fi sancţionaţi potrivit 
prevederilor legale. 

(5) Studenţii şi absolvenţii care au fost 

înmatriculaţi la specializările/programele de studii 
care şi-au încetat procesul didactic conform alin. 

(4) au dreptul să îşi finalizeze studiile la 

specializări/programe de studii identice sau similare 
din acelaşi domeniu al specializării/programului de 

studii, autorizate să funcţioneze provizoriu ori 

acreditate. Aspectele legate de finalizarea studiilor 

menţionate în prezentul alineat sunt reglementate 

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la 
propunerea ARACIS şi cu consultarea Consiliului 

Naţional al Rectorilor sau a altor structuri 

asociative ale universităţilor. 
(6) În termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a 

prezentei legi, Ministerul Educaţiei Naționale 

elaborează metodologiile, regulamentele şi celelalte 
acte normative care decurg din aplicarea prezentei 

legi şi stabileşte măsurile tranzitorii de aplicare a 

acesteia. 

26.  

 

 

--- 

Articolul II - Articolul 9 din Legea nr. 

288/2004 privind organizarea studiilor 

universitare, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 

7 iulie 2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

   

27. Art. 9 - (1)  Studiile universitare de masterat se 
organizează, de regulă, la învăţământul de zi. 

(2) Studiile universitare de masterat asigură 

aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau 
într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor 

de cercetare ştiinţifică şi constituie o bază 

pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. 
(3) Studiile universitare de masterat efectuate în 

alte domenii decât cele prevăzute la alin. (2) 

asigură obţinerea de competenţe complementare. 
(4) Studiile universitare de masterat se pot organiza 

şi cu frecvenţă redusă sau la distanţă. Durata 

studiilor pentru obţinerea creditelor de studiu 
transferabile la învăţământul cu frecvenţă redusă şi 

la distanţă se reglementează prin hotărâre a 

Guvernului. 

1. După alineatul (6) se introduce un 

nou alineat, alineatul (61), cu 

următorul cuprins:  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

(5) Absolvenţii ciclurilor de studii universitare de 

licenţă sau masterat pot ocupa posturi didactice în 

învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu, 
cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de 

studii transferabile din programul de pregătire 

psihopedagogică oferit de departamentele pentru 
pregătirea personalului didactic. Personalul existent 

în sistemul de învăţământ, care nu deţine cele 30 de 

credite de studii transferabile din programul de 
pregătire psihopedagogică, este obligat să le 

dobândească în maximum 3 ani. 

(6) Absolvenţii cu diplomă de masterat pot ocupa 
posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal 

sau universitar, cu condiţia deţinerii unei pregătiri 

psihopedagogice, care să corespundă unui număr de 

minimum 60 de credite de studii transferabile, 

programe de pregătire oferite de departamentele 
pentru pregătirea personalului didactic. Personalul 

existent în sistemul de învăţământ, care nu deţine 

cele 60 de credite de studii transferabile din 
programul de pregătire psihopedagogică, este 

obligat să le dobândească în maximum 3 ani. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(61) Absolvenţii ciclurilor de studii 

universitare de licenţă şi masterat didactic 

pot ocupa posturi didactice în 

învăţământul preuniversitar de orice 

nivel. ” 

28. Art. 9 - (7) Programele de pregătire 
psihopedagogică sunt oferite de facultăţile de 

psihologie şi ştiinţe ale educaţiei şi de 

departamentele pentru pregătirea personalului 
didactic, abilitate de către Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării. 

(8) Facultăţile de psihologie şi ştiinţe ale educaţiei 
pot organiza studii universitare de masterat 

didactic. 

(9) Masteratul didactic are o 

durată de 2 ani, cu acumulare de 

120 de credite de studii 

transferabile. Anual, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării aprobă 

cifrele de şcolarizare pe 

specializări şi programele de 

studii ale masteratului didactic.  

2. Alineatul (9) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:  

 

 

 

 

“(9) Masteratul didactic are o durată de 2 

ani, cu acumulare de 120 de credite de 

studii transferabile. ” 

   

29. Art. 9 -  (10) Diploma de masterat didactic, care 
conţine un modul de specializare din domeniul 

apropiat licenţei, dă dreptul exercitării profesiei 

didactice, în regim de completare de normă, în acel 

3. După alineatul (10) se introduc două 

noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu 

următorul cuprins:  

   



 
 

domeniu. 

 

 

--- 

“(11) Creditele obţinute la modulul de 

pregătire psihopedagogică de nivelul I 

pot fi recunoscute în baza hotărârilor 

senatului universitar în cazul continuării 

studiilor la masteratul didactic. 

(12) Planul-cadru pentru studiile 

universitare de masterat didactic se 

aprobă prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale. “ 

 

 

                                                         

 

 

 

 


