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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 

Bucureşti, …. noiembrie 2019 

Nr.4C-11/325 

 

 

RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Plx. 469/2019) 

 

 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 469 din 11 noiembrie 2019, Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011. 

 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 917/04.11.2019, avizul favorabil al 

Consiliului Economic și Social nr. 5553/29.10.2019.  

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul acordării unor drepturi/beneficii personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic, 

precum: cursuri de formare profesională continuă gratuite, două salarii minime brute pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră, 

precum și pentru achiziționarea de materiale didactice și auxiliare didactice curriculare necesare procesului instructiv-educativ, indemnizație de 

instalare pentru cadrele didactice din mediul rural, asistență medicală gratuită pentru examinările medicale periodice, indemnizație de 

pensionare pentru cadrele didactice cu peste 30 ani de vechime efectivă în învățământ. 

 

       2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 

Constituţia României, republicată. 
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de … deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  

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

invitat …...   

 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

  

 

4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din …. …. 2019, Comisia a propus, ….. 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE           SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU                                                           ... 
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                      Anexa  

AMENDAMENTE  

 
Nr. 

crt. 

Text  

Lege nr. 1/2011, cu m. și c. ult. 

Text  

propunere legislativă 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentelor) 

Motivare 

 

1. --- Titlul Legii: Lege pentru modificarea și completarea 

Legii educației naționale nr. 1/2011 

  

2.  

 

--- 

 

Articol unic. - 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 completează după cum  

urmează: 

Articol unic. - 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: 

Respectarea 

normelor de 

tehnică 

legislativă. 

3. Art. 245  - (1) Pentru personalul didactic, de conducere, de 

îndrumare şi de control, formarea continuă este un drept şi o 
obligaţie. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(2) Organizarea, desfăşurarea, evaluarea şi finanţarea activităţilor de 

formare continuă se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 
(3) Formarea continuă a personalului didactic, de conducere, de 

îndrumare şi de control se realizează în funcţie de evoluţiile din 

domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv în ceea ce 

1. La articolul 245, după alineatul (8) se introduce 

un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La articolul 245, după alineatul 

(1) se introduc două noi alineate, 

alin. (11) și (12), cu următorul 

cuprins: 

”(11) Prin excepție de la 

prevederile alin. (1), de formarea 

profesională poate beneficia și 

personalul didactic auxiliar și 

personalul nedidactic. 

(12) Cursurile vor avea costurile 

acoperite integral de la bugetul de 

stat și vor fi organizate de către 

universități, casele corpului 

didactic, organizațiile sindicale cu 

structuri acreditate, care au calitatea 

de  furnizori de servicii de formare 

profesională acreditate și alți 

furnizori de formare acreditați.” 
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priveşte curriculumul naţional, precum şi în funcţie de interesele şi 

nevoile personale de dezvoltare. 

(4) Obţinerea prin studiile corespunzătoare a unei noi specializări 

didactice, diferite de specializarea curentă, se consideră formare 
continuă. 

(5) Pe lângă una sau mai multe specializări, cadrele didactice pot 

dobândi competenţe didactice, pentru disciplinele din acelaşi 
domeniu fundamentat cu domeniul licenţei, prin programe de 

formare stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

(6) Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de 
îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este obligat 

să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să 

acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la 
data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 

90 de credite profesionale transferabile. 

(7) Programele de conversie profesională intră în atribuţiile 
instituţiilor de învăţământ superior şi se desfăşoară în baza unor 

norme metodologice specifice. 

(8) Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul 
didactic, de conducere, de îndrumare şi de control prin diferite 

programe şi forme de organizare a formării continue se realizează pe 

baza sistemului de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor 
profesionale transferabile, elaborat de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului şi aprobat prin ordin al ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 

 

“(9) De formarea profesională continuă va beneficia 

personalul didactic din învățământ și, de asemenea, 

prin derogare, poate beneficia și personalul didactic 

auxiliar și personalul nedidactic. Cursurile vor avea 

costurile acoperite integral de la bugetul de stat și vor 

fi organizate de către universități, casele corpului 

didactic, organizațiile sindicale cu structuri 

acreditate, care au calitatea de  furnizori de servicii 

de formare profesională acreditate și alți furnizori de 

formare acreditați.” 

4.  

 

 

 

--- 

2. După articolul 245 se introduce un nou articol, 

art.2451, cu următorul cuprins: 

“Art. 2451. - Personalul didactic de predare din 

învățământul de stat beneficiază anual de două salarii 

minime brute, din fonduri alocate de la bugetul de 

stat, pentru dezvoltare profesională și evoluție în 

carieră, precum și pentru achiziționarea de materiale 

didactice și auxiliare didactice curriculare necesare 

procesului instructiv-educativ.” 

2. După articolul 245 se introduce 

un nou articol, art.2451, cu 

următorul cuprins: 

“Art. 2451. - Personalul didactic de 

predare din învățământul de stat 

beneficiază anual de două salarii 

minime brute pe țară garantate în 

plată, din fonduri alocate de la 

bugetul de stat, pentru dezvoltare 

profesională și evoluție în carieră, 

precum și pentru achiziționarea de 

materiale didactice și auxiliare 

didactice curriculare necesare 

procesului instructiv-educativ.” 

 

 

 

 

Pentru precizia 

normei.  

5.  

 

 

 

 

3. După articolul 2541 se introduce un nou articol, 

art.2542, cu următorul cuprins: 

 

“Art. 2542. - (1) Cadrele didactice care se 

titularizează în mediul rural beneficiază, în termen de 

3. După articolul 2541 se 

introduce un nou articol, 

art.2542, cu următorul cuprins: 

“Art. 2542. - (1) Cadrele didactice 

care se titularizează în mediul rural 

 

 

 

 

Pentru precizia 
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--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

1 an de la ocuparea postului prin concurs, de o 

indemnizație de instalare în cuantum de 3 salarii 

medii brute pe economie, sub condiția de a preda pe 

post/la catedră în mediul rural cel puțin 5 ani școlari 

efectivi. 

 

 

 

(2) Fondurile necesare pentru plata indemnizației de 

instalare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Educației Naționale. 

(3) Cadrul didactic este obligat să restituie parțial 

indemnizația dacă, înainte de împlinirea termenului 

de 5 ani prevăzut la alin.(1), își schimbă locul de 

muncă din mediul rural în mediul urban, în cazul 

suspendării contractului individual de muncă pe 

perioada concediului fără plată, precum și în cazul 

demisiei. Indemnizația se restituie proporțional cu 

numărul de ani școlari în care nu și-a desfășurat 

activitatea în mediul rural.” 

beneficiază, în termen de 1 an de la 

ocuparea postului prin concurs, de 

o indemnizație de instalare în 

cuantum reprezentând 

echivalentul a 3 salarii medii brute 

pe economie, cu condiția de a preda 

pe post/la catedră în mediul rural 

cel puțin 5 ani școlari. 

 

normei și 

respectarea unui 

limbaj consacrat.  

6.  

 

 

 

 

 

--- 

4. După articolul 266 se introduce un nou articol, 

art. 2661, cu următorul cuprins: 

“Art. 2661. – (1) Personalul din învățământul 

preuniversitar beneficiază de asistență medicală 

gratuită pentru examinările medicale periodice 

prevăzute de legislația în vigoare, de vaccinare 

gratuită împotriva bolilor infecto-contagioase, 

precum și de măsuri active de prevenire a 

îmbolnăvirilor profesionale. 

(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 105 alin. (2) 

lit. g), fondurile necesare pentru examinările 

medicale periodice și pentru vaccinarea gratuită se 

asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Educației Naționale. 

(3) Măsurile active de prevenire a îmbolnăvirilor 

profesionale se stabilesc prin hotărâre de Guvern, la 

 

 

 

 

A se reformula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Măsurile active de prevenire a 

îmbolnăvirilor profesionale se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru redactare 
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propunerea Ministerului Educației Naționale și a 

Ministerului Sănătății.” 

stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea 

Ministerului Educației și 

Cercetării și a Ministerului 

Sănătății.” 

 

corectă. 

7. Art. 284 - (1) Personalul didactic beneficiază de pensie în condițiile 

prevăzute de legislația de asigurări sociale și pensii care 
reglementează sistemul public de pensii. 

(2) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi 
control se pensionează pentru limită de vârstă, anticipat şi anticipat 

parţial, la data încheierii anului şcolar în care împlineşte vârsta 

standard de pensionare sau, după caz, în situaţia pensiei anticipate şi 
anticipate parţială, vârsta standard redusă cu cel mult 5 ani. (OUG 

49/2014 ) 

(21) Prin derogare de la art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

în cazul personalului didactic care se pensionează în condițiile alin. 

(2), contractul individual de muncă încetează de drept la data 
comunicării deciziei de admitere a cererii de pensionare. (OUG 

49/2014 ) 

(3) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de 
conducere, de îndrumare şi de control se poate face şi în timpul 

anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ, respectiv al inspectoratului şcolar. 
 

 

 

--- 

 

 

 

 

(4) Cadrele didactice pensionate pot desfăşura activităţi didactice, 
salarizate prin plata cu ora, după împlinirea vârstei standard de 

pensionare. 

(5) Personalul didactic pensionat din învăţământ beneficiază de 

asistenţă medicală şi de acces la casele de odihnă şi la bazele de 

tratament ale cadrelor didactice. 

(6) Personalul didactic de predare titular din învăţământul 
preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, 

care dovedeşte competenţă profesională deosebită, poate fi menţinut 

ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta standard de 
pensionare, anual, la cerere, conform metodologiei aprobate prin 

ordin al ministrului educaţiei naţionale. (OUG 49/2014 ) 

(7) Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului 
didactic pensionat care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare se 

face anual, cu menţinerea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din 

desfăşurarea activităţii didactice avute anterior pensionării, cu 
acordul consiliului de administraţie, potrivit metodologiei prevăzute 

la alin. (6), cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării. 

5. După articolul 284, după alineatul (3), se 

introduce un nou articol, art. (31), cu următorul 

cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(31) Cadrele didactice cu o vechime efectivă în 

învățământ de peste 30 de ani beneficiază, la data 

încetării contractului individual de muncă în vederea 

pensionării pentru limită de vârstă, de o indemnizație 

în cuantum de 6 salarii medii brute pe economie, din 

fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Educației și Naționale.” 

5. După articolul 284, după 

alineatul (3), se introduce un nou 

articol, art. (31), cu următorul 

cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

“(31) Cadrele didactice cu o 

vechime efectivă în învățământ de 

peste 30 de ani beneficiază, la data 

încetării contractului individual de 

muncă în vederea pensionării 

pentru limită de vârstă, de o 

indemnizație în cuantum 

reprezentând echivalentul a 6 

salarii medii brute pe economie, din 

fonduri alocate de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului 

Educației și Naționale.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru precizai 

normei.  
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(OUG 117/2013 ) 
(8) Personalul didactic de predare titular din învăţământul 

preuniversitar menţinut ca titular în funcţia didactică până la 3 ani 

peste vârsta standard de pensionare, prevăzută de legislaţia privind 
sistemul public de pensii, în condiţiile alin. (6) sau reîncadrat în 

funcţia de personal didactic, în condiţiile alin. (7), poate fi numit prin 

detaşare în interesul învăţământului în funcţii vacante de conducere 
sau de îndrumare şi control, neocupate prin concurs, în condiţiile 

legii. (OUG 49/2014 ) 
8. Art. 289 - (1) Personalul didactic şi de cercetare se pensionează la 

împlinirea vârstei de 65 de ani.  

(2) Abrogat (OUG 92/2012) 

 

 

 

 

 

 
(3) Senatul universitar din universităţile de stat, particulare şi 

confesionale, în baza criteriilor de performanţă profesională şi a 
situaţiei financiare, poate decide continuarea activităţii unui cadru 

didactic sau de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe 

perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire anuală 
conform Cartei universitare, fără limită de vârstă. Senatul universitar 

poate decide conferirea titlului onorific de profesor emerit, pentru 

excelenţă didactică şi de cercetare, cadrelor didactice care au atins 
vârsta de pensionare. Cadrele didactice pensionate pot fi plătite în 

regim de plată cu ora. 

 (4) Abrogat (OUG 92/2012) 
 (5) Regimul juridic al cumulului salariului cu pensia nu se aplică 

cadrelor didactice care beneficiază de prevederile alin. (3) şi (4). 

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care instituţiile 
de învăţământ superior nu pot acoperi normele cu titulari, pot hotărî 

menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare, cu 

toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate, pe baza 
evaluării anuale a performanţelor academice, după o metodologie 

stabilită de senatul universitar. (OUG 49/2014 ) 

(7) Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului 
didactic pensionat se face anual, cu menţinerea drepturilor şi 

obligaţiilor care decurg din activitatea didactică desfăşurată avute 

anterior pensionării, cu aprobarea senatului universitar, conform 
metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia suspendării pensiei pe 

durata reîncadrării. (OUG 117/2013 ) 

6. La articolul 289, se introduce un nou alineat, 

art. (2), cu următorul cuprins: 

“(2) Cadrele didactice cu o vechime efectivă în 

învățământ de peste 30 de ani beneficiază, la data 

încetării contractului individual de muncă în vederea 

pensionării pentru limită de vârstă, de o indemnizație 

în cuantum de 6 salarii medii brute pe economie, din 

fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Educației și Naționale.” 

6. La articolul 289, se introduce 

un nou alineat, art. (11), cu 

următorul cuprins: 

“(11) Cadrele didactice cu o 

vechime efectivă în învățământ de 

peste 30 de ani beneficiază, la data 

încetării contractului individual de 

muncă în vederea pensionării 

pentru limită de vârstă, de o 

indemnizație în cuantum 

reprezentând echivalentul a 6 

salarii medii brute pe economie, din 

fonduri alocate de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului 

Educației și Naționale.” 

În cazul în care 

un text este 

abrogat expres 

este interzis 

ulterior să se 

introducă p nouă 

dispoziție care să 

fie marcat în mod 

identic cu cea 

abrogată expres.  

 

 

Pentru precizai 

normei. 

 

9.  

 

Art. 304 - (15) Personalul din învățământ 

beneficiază de asistență medicală în cabinete 

medicale și psihologice, în policlinici și 

7. Alineatul (15) al articolului 304 se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

“(15) Personalul din învățământul superior 

beneficiază de asistență medicală gratuită pentru 

examinările medicale periodice, impuse de lege, 
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unități spitalicești stabilite prin protocol 

încheiat între Ministerul Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului și 

Ministerul Sănătății. 

precum și de măsuri active de prevenire a 

îmbolnăvirilor profesionale. 

Personalul didactic beneficiază da vaccinare 

gratuită împotriva bolilor infecto-contagioase.” 

10.   

 

 

 

--- 

8. La articolul 304, după alineatul (15) se introduc 

două noi alineate, alin. (151) și (152), cu următorul 

cuprins: 

“(151) Fondurile necesare pentru examinările 

medicale periodice și pentru vaccinarea gratuită se 

asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Educației și Naționale. 

(152) Măsurile active de prevenire a îmbolnăvirilor 

profesionale se stabilesc prin hotărâre de Guvern, la 

propunerea Ministerului Educației și Naționale și a 

Ministerului Sănătății.” 

  

11.  

 

Art. 304 - (17) Personalul din învățământul 

superior poate beneficia, în condiţiile legii, de 

drepturile conferite personalului din 

învăţământul preuniversitar prin art. 264 alin. 

(1), art. 268 alin. (1), art. 274 alin. (1), art. 

276, art. 277 şi art. 278, pe baza aprobării 

senatului universitar. 

9. Alineatul (17) al articolului 304 se completează 

și va avea următorul cuprins: 

“Personalul din învăţământul superior poate 

beneficia, în condiţiile legii, de drepturile conferite 

personalului din învăţământul preuniversitar prin art. 

245 alin. (9), art. 264 alin. (1), art. 268 alin. (1), art. 

274 alin.(1), art. 276, art. 277 și art. 278, pe baza 

aprobării senatului universitar.” 

 

 

 

“(17) Personalul din învăţământul 

superior poate beneficia, în 

condiţiile legii, de drepturile 

conferite personalului din 

învăţământul preuniversitar prin 

art. 245 alin. (11) și (12), art. 264 

alin. (1), art. 268 alin. (1), art. 274 

alin.(1), art. 276, art. 277 și art. 

278, pe baza aprobării senatului 

universitar.” 

 

 

Art. 304 - (1) Personalul din învăţământul superior are drepturi şi îndatoriri care decurg din Carta universitară, din Codul de etică universitară, din contractul individual de muncă, precum 

şi din legislaţia în vigoare. 

(2) Protecţia drepturilor salariaţilor, precum şi a drepturilor de proprietate intelectuală asupra creaţiei ştiinţifice, culturale sau artistice este garantată şi se asigură în conformitate cu 

prevederile Cartei universitare şi cu legislaţia specifică în vigoare. 

(3) Membrilor comunităţii universitare le este garantată libertatea academică. În baza acesteia, ei pot exprima liber opinii academice în spaţiul universitar şi au libertatea de predare, de 

cercetare şi de creaţie, în conformitate cu criteriile de calitate academică. 

(4) Personalul didactic şi de cercetare are dreptul de a publica studii, articole, volume sau opere de artă, de a candida la obţinerea de granturi naţionale şi internaţionale, fără restricţii ale 

libertăţii academice. 

(5) Personalul didactic şi de cercetare are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice 

legal constituite, în conformitate cu prevederile legii. 
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(6) Cadrele didactice titulare pe un post didactic din învăţământ, alese în Parlament, numite în Guvern sau îndeplinind funcţii de specialitate specifice din aparatul Parlamentului, al 

Consiliului Legislativ, al Curţii Constituţionale, al Avocatului Poporului, al Administraţiei Prezidenţiale, al Guvernului sau în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 

precum şi cele alese de Parlament în organismele centrale ale statului, au drept de rezervare a postului didactic pe perioada în care îndeplinesc aceste funcţii. Pe toată durata mandatului 

sau a numirii, cadrele didactice pot cumula aceste funcţii cu activitatea didactică şi de cercetare. 

(7) Prevederile alin. (6) se aplică şi cadrelor didactice titulare pe un post didactic din învăţământ, care îndeplinesc funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului 

judeţean, primar, viceprimar, precum şi cadrelor didactice trecute în funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în sistemul de învăţământ, de cultură, de tineret şi de sport. De 

aceleaşi drepturi beneficiază şi personalul de conducere şi de specialitate de la casa corpului didactic, precum şi cadrele didactice titulare pe un post didactic din învăţământ numite ca 

personal de conducere sau în funcţii de specialitate specifice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, comisiilor şi agenţiilor din subordinea Administraţiei Prezidenţiale, 

Parlamentului sau Guvernului. 

(8) De prevederile alin. (6) beneficiază şi personalul didactic trimis în străinătate cu misiuni de stat, cel care lucrează în organisme internaţionale, precum şi însoţitorii acestora, dacă sunt 

cadre didactice titulare pe un post didactic din învăţământ. 

(9) Personalului didactic titular pe un post didactic din învăţământ, solicitat în străinătate pentru predare, cercetare, activitate artistică sau sportivă, pe bază de contract, ca urmare a unor 

acorduri, convenţii guvernamentale, interuniversitare sau interinstituţionale, ori trimis pentru specializare, i se rezervă postul didactic pentru perioada respectivă. 

(10) Personalul didactic titular pe un post didactic din învăţământ, care din proprie iniţiativă solicită să se specializeze sau să participe la cercetare ştiinţifică în ţară sau în străinătate, are 

dreptul la concedii fără plată. Durata totală a acestora nu poate depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situaţii sunt de competenţa conducerii instituţiei de învăţământ 

superior sau, după caz, a consiliului de administraţie, dacă se face dovada activităţii respective. 

(11) Personalul didactic titular pe un post didactic din învăţământ poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an universitar, o dată la 10 ani, cu aprobarea instituţiei de 

învăţământ superior, cu rezervarea catedrei pe perioada respectivă. 

(12) Perioada de rezervare a postului didactic se consideră vechime în învăţământ. 

(13) Cadrele didactice beneficiază de dreptul la concediu astfel: 

a) concediul anual cu plată, în perioada vacanţelor universitare, cu o durată de cel puţin 40 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea instituţiei de învăţământ poate întrerupe 

concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă; normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, împreună cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a învăţământului; 

b) perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de către senatul universitar, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză. 

(14) Instituţiile de învăţământ superior pot asigura, integral sau parţial, din surse proprii, transportul şi cazarea cadrelor didactice care domiciliază în alte localităţi. 

(15) Personalul din învăţământ beneficiază de asistenţă medicală în cabinete medicale şi psihologice, în policlinici şi unităţi spitaliceşti stabilite prin protocol încheiat între Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii. 

(16) Personalul didactic are dreptul la întreruperea activităţii didactice, cu rezervarea postului sau a catedrei, pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani 

în cazul copiilor cu handicap, conform prevederilor legale. De acest drept poate beneficia numai unul dintre părinţi sau susţinătorii legali. 

(17) Personalul din învăţământul superior poate beneficia, în condiţiile legii, de drepturile conferite personalului din învăţământul preuniversitar prin art. 264 alin. (1), art. 268 alin. (1), art. 

274 alin. (1), art. 276, art. 277 şi art. 278, pe baza aprobării senatului universitar. 

(18) Universităţile pot acorda din venituri proprii ajutoare pentru salariaţi. (OUG 49/2014 ) 


