LEGE Nr. 84 din 24 iulie 1995 *** Republicată
Legea învăŃământului
Text în vigoare începând cu data de 5 decembrie 2008
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMł
Textul Legii nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, a fost actualizat în baza actelor
normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
până la 5 decembrie 2008:
- OrdonaŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 30/2000*, respinsă prin Legea nr.
113/2002;
- OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 130/2000;
- OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 206/2000;
- OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 32/2001;
- Legea nr. 98/2001;
- Legea nr. 159/2001;
- Legea nr. 713/2001;
- Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din
8 ianuarie 2002;
- OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 184/2001;
- Legea nr. 113/2002;
- Legea nr. 345/2002, republicată, abrogată prin Legea nr. 571/2003;
- Legea nr. 520/2002;
- Legea nr. 268/2003;
- OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 68/2003;
- OrdonanŃa Guvernului nr. 59/2003, abrogată prin Legea nr. 241/2007;
- OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 110/2003;
- Legea nr. 34/2004;
- Legea nr. 272/2004;
- Legea nr. 288/2004;
- Legea nr. 354/2004;
- OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 75/2005;
- Legea nr. 366/2005;
- Legea nr. 291/2006;
- Legea nr. 316/2006;
- OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 88/2006;
- Legea nr. 428/2006;
- Legea nr. 480/2006;
- OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 38/2007*, respinsă prin Legea nr.
286/2007;
- Legea nr. 160/2007;
- Legea nr. 253/2007;

- Legea nr. 286/2007;
- OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 128/2007;
- Legea nr. 365/2007;
- Legea nr. 2/2008;
- Legea nr. 32/2008;
- Legea nr. 33/2008;
- OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 89/2008;
- Legea nr. 143/2008;
- Legea nr. 144/2008;
- OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 156/2008;
- Legea nr. 296/2008;
- OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 191/2008.
Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt în prezent modificate, abrogate
sau respinse şi modificările efectuate prin aceste acte normative asupra Legii
nr. 84/1995, republicată, nu mai sunt de actualitate.
NOTE:
1. În textul actualizat, toate sumele exprimate anterior în lei vechi au fost
transformate în lei noi.
2. Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate prin art. 8 alin.
(1) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 123/2001, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 71/2002 şi abrogată prin Legea nr. 272/2004.
Reproducem mai jos aceste prevederi.
"Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă se modifică în
mod corespunzător prevederile [...] Legii învăŃământului nr. 84/1995,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10
decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare."
3. Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 160/2007.
"ART. II
Elevii şi profesorii din învăŃământul preuniversitar obligatoriu particular şi
confesional beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi elevii şi profesorii din
învăŃământul preuniversitar obligatoriu de stat, începând cu anul şcolar 2007 2008."
TITLUL I
DispoziŃii generale
ART. 1
Prezenta lege reglementează organizarea şi funcŃionarea sistemului naŃional
de învăŃământ.

ART. 2
În România învăŃământul constituie prioritate naŃională.
ART. 3
(1) ÎnvăŃământul urmăreşte realizarea idealului educaŃional, întemeiat pe
tradiŃiile umaniste, pe valorile democraŃiei şi pe aspiraŃiile societăŃii româneşti,
şi contribuie la păstrarea identităŃii naŃionale.
(2) Idealul educaŃional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă,
integrală şi armonioasă a individualităŃii umane, în formarea personalităŃii
autonome şi creative.
ART. 4
(1) ÎnvăŃământul are ca finalitate formarea personalităŃii umane prin:
a) însuşirea cunoştinŃelor ştiinŃifice, a valorilor culturii naŃionale şi universale;
b) formarea capacităŃilor intelectuale, a disponibilităŃilor afective şi a
abilităŃilor practice prin asimilarea de cunoştinŃe umaniste, ştiinŃifice, tehnice şi
estetice;
c) asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi
autoinstruirii pe durata întregii vieŃi;
d) educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale
omului, al demnităŃii şi al toleranŃei, al schimbului liber de opinii;
e) cultivarea sensibilităŃii faŃă de problematica umană, faŃă de valorile moralcivice, a respectului pentru natură şi mediul înconjurător;
f) dezvoltarea armonioasă a individului prin educaŃie fizică, educaŃie igienicosanitară şi practicarea sportului;
g) profesionalizarea tinerei generaŃii pentru desfăşurarea unor activităŃi utile,
producătoare de bunuri materiale şi spirituale.
(2) ÎnvăŃământul asigură cultivarea dragostei faŃă de Ńară, faŃă de trecutul
istoric şi de tradiŃiile poporului român.
(3) FinalităŃile şcolii româneşti se realizează prin strategii şi tehnici moderne
de instruire şi educare, susŃinute de ştiinŃele educaŃiei şi de practica şcolară,
conform obiectivelor fiecărui nivel de învăŃământ.
ART. 5
(1) CetăŃenii României au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele
de învăŃământ, indiferent de condiŃia socială şi materială, de sex, rasă,
naŃionalitate, apartenenŃă politică sau religioasă.
(2) Statul promovează principiile învăŃământului democratic şi garantează
dreptul la educaŃie diferenŃiată, pe baza pluralismului educaŃional, în beneficiul
individului şi al întregii societăŃi.
(3) Statul promovează principiile educaŃiei permanente.
(4) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, cetăŃenii
statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparŃinând SpaŃiului
Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene au acces la toate formele şi
nivelurile de învăŃământ, în aceleaşi condiŃii cu cele prevăzute de lege pentru
cetăŃenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

ART. 6
ÎnvăŃământul obligatoriu este de 10 clase. Frecventarea obligatorie a
învăŃământului de 10 clase, forma de zi, încetează la vârsta de 18 ani.
ART. 7
(1) ÎnvăŃământul de stat este gratuit.
(2) Pentru unele activităŃi se pot percepe taxe în condiŃiile stabilite de prezenta
lege.
(3) ÎnvăŃământul de stat este finanŃat de la bugetul de stat şi de la bugetele
locale. Fondurile destinate învăŃământului sunt nominalizate distinct în bugetul
de stat şi în bugetele locale.
(4) ÎnvăŃământul poate fi finanŃat şi direct de către agenŃi economici, precum
şi de alte persoane fizice sau juridice.
(5) ÎnvăŃământul poate fi susŃinut prin burse, credite de studii, taxe, donaŃii,
sponsorizări, surse proprii şi alte surse legale.
(6) Statul îi sprijină material, cu precădere, pe elevii şi studenŃii care obŃin
rezultate foarte bune la învăŃătură şi dovedesc aptitudini deosebite pentru
formarea lor în domeniul unei profesiuni.
(7) Statul şi alŃi factori interesaŃi subvenŃionează activităŃile de performanŃă,
de nivel naŃional şi internaŃional, ale elevilor şi studenŃilor.
(8) InstituŃiile de învăŃământ şi unităŃile de învăŃământ cu minimum 200 de
elevi sau cu minimum 100 de preşcolari sunt instituŃii publice cu personalitate
juridică.
(9) UnităŃile de învăŃământ cu un număr mai mic de 200/100 de
elevi/preşcolari se organizează/reorganizează în cadrul unor unităŃi de
învăŃământ cu personalitate juridică aflate în subordinea aceluiaşi ordonator
principal de credite, ca structuri ale acestora.
(10) În mod excepŃional, pe baza criteriilor înscrise în Regulamentul de
organizare şi funcŃionare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat,
autorităŃile administraŃiei publice locale pot aproba, cu avizul Ministerului
EducaŃiei şi Cercetării, funcŃionarea ca persoane juridice a unor unităŃi cu un
număr mai mic de 200/100 de elevi/preşcolari.
(11) În cazul unui număr mai mare de 10 preşcolari, organizaŃi în unităŃi de
învăŃământ fără personalitate juridică, cu acordul Ministerului EducaŃiei,
Cercetării şi Tineretului se pot organiza cursuri în spaŃii corespunzătoare din
localitatea de reşedinŃă a copiilor, prin deplasarea personalului didactic din
unităŃi preşcolare cu personalitate juridică, ce beneficiază de toate drepturile
privind transportul şi delegarea, după caz.
(12) În cazul unui număr mai mare de 10 elevi din învăŃământul primar,
organizaŃi în unităŃi de învăŃământ fără personalitate juridică, cu acordul
Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului se pot organiza cursuri în spaŃii
corespunzătoare din localitatea de reşedinŃă a copiilor, prin deplasarea
personalului didactic din unităŃi şcolare cu personalitate juridică, ce
beneficiază de toate drepturile privind transportul şi delegarea, după caz.

(13) Grupa de preşcolari sau clasa de elevi formată în condiŃiile prevăzute la
alin. (11) sau (12) se consideră catedră completă.
ART. 8
(1) ÎnvăŃământul de toate gradele se desfăşoară în limba română. Acesta se
desfăşoară, în condiŃiile prezentei legi, şi în limbile minorităŃilor naŃionale,
precum şi în limbi de circulaŃie internaŃională.
(2) În fiecare localitate se organizează şi funcŃionează unităŃi de învăŃământ
sau formaŃiuni de studiu cu limba de predare română şi, după caz, cu predarea
în limbile minorităŃilor naŃionale ori se asigură şcolarizarea în limba maternă
în cea mai apropiată localitate în care este posibil.
(3) ÎnvăŃarea în şcoală a limbii române, ca limbă oficială de stat, este
obligatorie pentru toŃi cetăŃenii români, indiferent de naŃionalitate. Planurile de
învăŃământ trebuie să cuprindă numărul necesar de ore şi, totodată, se vor
asigura condiŃiile care să permită însuşirea limbii oficiale de stat.
(4) Atât în învăŃământul de stat, cât şi în cel particular documentele şcolare şi
universitare oficiale, nominalizate prin ordin al ministrului educaŃiei şi
cercetării, se întocmesc în limba română. Celelalte înscrisuri şcolare şi
universitare pot fi redactate în limba de predare.
(5) UnităŃile şi instituŃiile de învăŃământ pot efectua şi emite, la cerere,
traduceri oficiale ale documentelor şi ale altor înscrisuri şcolare şi universitare
proprii.
ART. 9
(1) Planurile-cadru ale învăŃământului primar, gimnazial, liceal şi profesional
includ Religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Elevul, cu
acordul părinŃilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi
confesiunea.
(2) La solicitarea scrisă a părinŃilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate
să nu frecventeze orele de religie. În acest caz situaŃia şcolară se încheie fără
această disciplină. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din
motive obiective, nu i s-au asigurat condiŃiile pentru frecventarea orelor la
această disciplină.
(3) Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita Ministerului EducaŃiei şi
Cercetării organizarea unui învăŃământ teologic specific pregătirii personalului
de cult şi activităŃii social-misionare a cultelor, numai pentru absolvenŃii
învăŃământului gimnazial sau liceal, după caz, proporŃional cu ponderea
numerică a fiecărui cult în configuraŃia religioasă a Ńării, potrivit
recensământului oficial reactualizat. ÎnfiinŃarea şi funcŃionarea acestui
învăŃământ se fac potrivit legii.
(4) Cultele recunoscute de stat au dreptul de a înfiinŃa şi administra propriile
unităŃi şi instituŃii de învăŃământ particulare, conform legii.
(5) Curriculumul specific învăŃământului preuniversitar teologic se elaborează
de către cultul respectiv, se avizează de Secretariatul de Stat pentru Culte şi se
aprobă de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Curriculumul învăŃământului

preuniversitar particular, organizat de culte, altul decât cel teologic, se
elaborează şi se aprobă conform legii. Pentru învăŃământul superior
curriculumul se elaborează şi se aprobă potrivit legii.
ART. 10*)
(1) ReŃeaua unităŃilor învăŃământului de stat este organizată şi aprobată de
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, în colaborare şi cu sprijinul administraŃiei
publice locale, în concordanŃă cu dinamica demografică şi cu necesităŃile de
formare profesională, actuale şi de perspectivă. ReŃeaua instituŃiilor
învăŃământului de stat este organizată de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării
conform legii.
(2) AutorităŃile locale şi agenŃii economici pot înfiinŃa şi finanŃa unităŃi
şcolare în condiŃiile legii.
(3) Ministerul EducaŃiei şi Cercetării poate aproba organizarea de unităŃi şi
instituŃii de învăŃământ în care predarea să se facă în limbi de circulaŃie
internaŃională, în condiŃiile prezentei legi. În aceste şcoli Limba şi literatura
română, Istoria românilor şi Geografia României se predau şi se examinează în
limba română.
(4) Ministerul EducaŃiei şi Cercetării poate aproba organizarea de unităŃi de
învăŃământ sau de clase constituite din elevi capabili de performanŃe.
(4^1) Inspectoratele şcolare judeŃene selecŃionează în fiecare an şcolar câte
25 de elevi capabili de performanŃă, absolvenŃi ai clasei a IV-a, proveniŃi din
mediul rural, ale căror familii au venituri pe membru de familie sub o treime din
salariul de bază minim brut pe Ńară garantat în plată.
(4^2) SelecŃia elevilor se face de către specialişti de la Centrul judeŃean de
asistenŃă psihopedagogică, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul
EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, aprobată prin ordin al ministrului.
(4^3) Elevii selecŃionaŃi potrivit prevederilor alin. (4^1) vor fi şcolarizaŃi în
unităŃile de învăŃământ de prestigiu, stabilite de inspectoratul şcolar judeŃean.
(4^4) Pentru elevii selecŃionaŃi se instituie bursa şcolară "Guvernul
României", acordată prin Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului şi
finanŃată de la bugetul de stat. Cuantumul bursei şcolare se stabileşte prin
hotărâre a Guvernului, fiind destinată acoperirii cheltuielilor de cazare, masă şi
a celor şcolare, indexându-se anual.
(5) În condiŃiile prezentei legi se pot organiza unităŃi de învăŃământ cu
predarea în limba română pe lângă oficiile diplomatice şi instituŃiile culturale ale
României în străinătate.
(6) Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, în colaborare cu Ministerul Afacerilor
Externe, are obligaŃia să sprijine învăŃământul în limba maternă în Ńările în care
trăiesc români, cu respectarea legislaŃiei statului respectiv.
-----------*) Conform art. II din Legea nr. 32/2008, prevederile art. 4 alin. (4^1) - (4^4)
din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, intră în vigoare
începând cu anul şcolar 2008 - 2009.

ART. 11
(1) ÎnvăŃământul nu se subordonează scopurilor şi doctrinelor promovate de
partide sau de alte formaŃiuni politice.
(2) În unităŃile şi în spaŃiile de învăŃământ se interzic crearea şi funcŃionarea
partidelor sau altor formaŃiuni politice, precum şi desfăşurarea activităŃilor de
organizare şi propagandă politică.
(3) În învăŃământ se interzice prozelitismul religios.
(4) În spaŃiile destinate procesului de învăŃământ, în unităŃi de cercetare
ştiinŃifică, biblioteci, edituri şi tipografii ale instituŃiilor de învăŃământ, în
cămine, internate, cantine, cluburi, case de cultură ale studenŃilor, case ale
corpului didactic, case universitare, tabere şcolare, baze şi complexe culturalsportive, palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor sunt interzise activităŃile care
încalcă normele generale, de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică
a tineretului.
ART. 12
(1) Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, pe baza consultării celorlalte instituŃii şi
ministere interesate, proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a
învăŃământului, stabileşte obiectivele sistemului de învăŃământ în ansamblul său,
precum şi obiectivele educaŃionale pe niveluri şi profiluri de învăŃământ.
(2) Organizarea şi conŃinutul învăŃământului nu pot fi structurate după criterii
exclusiviste şi discriminatorii de ordin ideologic, politic, religios sau etnic. Nu
sunt considerate a fi structurate după criterii exclusiviste şi discriminatorii
unităŃile şi instituŃiile de învăŃământ create din nevoi de ordin religios sau
lingvistic, în care predarea corespunde alegerii părinŃilor sau a tutorilor legal
instituiŃi ai elevilor.
(3) Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, consultând factorii interesaŃi în
organizarea unor forme şi tipuri specifice de învăŃământ, răspunde de elaborarea
curriculumului: planuri de învăŃământ, programe şi manuale şcolare pentru
învăŃământul preuniversitar. În învăŃământul superior curriculumul se stabileşte
conform autonomiei universitare şi standardelor naŃionale.
ART. 13
Autonomia universitară este garantată.
ART. 14
(1) În sistemul naŃional de învăŃământ, de stat şi particular, pot fi iniŃiate şi
organizate alternative educaŃionale, cu acordul Ministerului EducaŃiei şi
Cercetării, conform legii.
(2) Evaluarea şi acreditarea alternativelor educaŃionale se fac de Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării, potrivit legii.
TITLUL II
Sistemul naŃional de învăŃământ

CAP. 1
DispoziŃii comune
ART. 15
(1) Sistemul naŃional de învăŃământ este constituit din ansamblul unităŃilor şi
instituŃiilor de învăŃământ de diferite tipuri, niveluri şi forme de organizare a
activităŃii de instruire şi educare.
(2) Sistemul naŃional de învăŃământ cuprinde unităŃi şi instituŃii de
învăŃământ de stat şi particulare.
(3) Privatizarea instituŃiilor şi a unităŃilor de învăŃământ de stat este
interzisă.
(4) ÎnvăŃământul este organizat pe niveluri, asigurând coerenŃa şi
continuitatea instruirii şi educaŃiei, în concordanŃă cu particularităŃile de vârstă
şi individuale.
(5) Sistemul naŃional de învăŃământ cuprinde următoarele niveluri:
a) învăŃământ preşcolar: grupa mică; grupa mijlocie; grupa mare,
pregătitoare pentru şcoală;
b) învăŃământ primar: clasele I - IV;
c) învăŃământ secundar, care cuprinde:
1. învăŃământ secundar inferior, organizat în două cicluri care se succed:
gimnaziu, clasele V - VIII, şi ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi
meserii, clasele IX - X;
2. învăŃământ secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare;
d) învăŃământ postliceal;
e) învăŃământ superior: învăŃământ universitar şi învăŃământ postuniversitar.
(6) Sistemul naŃional de învăŃământ cuprinde şi educaŃia permanentă.
(7) ÎnvăŃământul preşcolar, primar, secundar şi postliceal constituie
învăŃământul preuniversitar. Ciclul inferior şi ciclul superior al liceului
constituie învăŃământul liceal. Şcoala de arte şi meserii şi anul de completare
constituie învăŃământul profesional.
(8) ÎnvăŃământul primar şi secundar inferior constituie învăŃământul
obligatoriu.
(9) ÎnvăŃământul preuniversitar este subordonat, prin inspectoratele şcolare,
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, iar învăŃământul superior este coordonat
de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, cu respectarea autonomiei universitare.
(10) Formele de organizare a învăŃământului sunt: învăŃământ de zi, seral, cu
frecvenŃă redusă, la distanŃă, comasat şi, pentru copiii cu nevoi educative
speciale, nedeplasabili, cu şcolarizare la domiciliu.
(11) ÎnvăŃământul obligatoriu este învăŃământ de zi. În mod excepŃional,
pentru persoanele care au depăşit cu mai mult de 2 ani vârsta corespunzătoare
clasei, învăŃământul obligatoriu se poate organiza şi în alte forme de

învăŃământ, conform alin. (8), pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării.
(12) În sistemul de învăŃământ pot funcŃiona unităŃi-pilot, experimentale şi de
aplicaŃie.
(13) În raport cu condiŃiile existente pot funcŃiona, sub conducere unică,
unităŃi de învăŃământ în care se organizează mai multe niveluri/cicluri de
învăŃământ.
(14) În cadrul sistemului naŃional de învăŃământ, sub coordonarea şi
controlul Ministerului EducaŃiei şi Cercetării se pot înfiinŃa şi pot funcŃiona,
conform legii, structuri de învăŃământ organizate prin cooperare între unităŃi şi
instituŃii din Ńară şi din străinătate, pe baza unor acorduri interguvernamentale.
ART. 16
(1) Sistemul naŃional de învăŃământ are caracter deschis. În învăŃământul
preuniversitar trecerea elevilor de la o unitate şcolară la alta, de la un profil la
altul şi de la o filieră la alta este posibilă în condiŃiile stabilite prin regulament al
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării. În învăŃământul superior caracterul deschis
este asigurat prin Carta universitară.
(2) Elevii şi studenŃii cu aptitudini şi performanŃe şcolare excepŃionale pot
promova 2 ani de studii într-un an şcolar sau universitar.
ART. 17
(1) Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare şi autorităŃile
administraŃiei publice locale asigură condiŃiile necesare pentru ca elevii să
frecventeze cursurile primare şi gimnaziale, de regulă, în localităŃile în care
aceştia domiciliază.
(2) În situaŃii justificate, copiilor din grupa mare, pregătitoare pentru şcoală,
şi elevilor din învăŃământul obligatoriu, şcolarizaŃi într-o altă localitate, li se
asigură, după caz, servicii de transport, masă şi internat, cu sprijinul
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, al autorităŃilor administraŃiei publice
locale, al agenŃilor economici, al comunităŃilor locale, al societăŃilor de
binefacere şi al altor persoane juridice sau fizice.
(3) La cererea părinŃilor şi în funcŃie de resursele locale existente, unităŃile
de învăŃământ pot organiza cu elevii, după orele de curs, activităŃi educative şi
de învăŃare sub supravegherea personalului didactic şi/sau didactic auxiliar.
CAP. 2
ÎnvăŃământul preşcolar
ART. 18
(1) ÎnvăŃământul preşcolar se organizează pentru copii în vârstă de 3 - 6/7
ani, în grădiniŃe cu program normal, prelungit şi săptămânal.
(2) GrădiniŃele se înfiinŃează de către inspectoratele şcolare.
(3) *** Abrogat
ART. 19

(1) Pentru asigurarea continuităŃii între învăŃământul preşcolar şi cel primar
se generalizează grupa mare, pregătitoare pentru şcoală.
(2) AdministraŃia locală şi inspectoratul şcolar vor asigura resursele umane,
materiale şi financiare, necesare cuprinderii copiilor de vârstă 5 - 6/7 ani în
grupa mare, pregătitoare pentru şcoală.
CAP. 3
ÎnvăŃământul primar
ART. 20
(1) ÎnvăŃământul primar se organizează şi funcŃionează, de regulă, cu
program de dimineaŃă, în cadrul unităŃilor de învăŃământ cu clasele I - IV, I VIII, I - X sau I - XII/XIII.
(2) În clasa I sunt înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data
începerii anului şcolar.
(3) La cererea scrisă a părinŃilor, tutorilor sau a susŃinătorilor legali, pot fi
înscrişi în clasa I şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârşitul anului
calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
(4) La cererea scrisă a părinŃilor, tutorilor sau a susŃinătorilor legali,
înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data
începerii anului şcolar va fi amânată cu un an.
(5) Ministerul EducaŃiei şi Cercetării poate aproba organizarea de cursuri de
pregătire în vederea promovării claselor I - IV pentru persoanele care, din
diferite motive, nu au absolvit învăŃământul primar până la vârsta de 14 ani.
CAP. 4
ÎnvăŃământul secundar
SecŃiunea 1
Ciclul gimnazial
ART. 21
Ciclul gimnazial se organizează şi funcŃionează în cadrul unităŃilor de
învăŃământ cu clasele I - VIII, V - VIII, V - X, I - X, I - XII/XIII sau V - XII/XIII.
ART. 22
(1) Accesul absolvenŃilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a ciclului inferior al
liceului sau a şcolii de arte şi meserii se realizează prin procedura de selecŃie şi
repartizare, reglementată conform metodologiei Ministerului EducaŃiei şi
Cercetării, care se dă publicităŃii până la începutul anului şcolar.
(2) Procedura de selecŃie şi repartizare se bazează pe rezultatele evaluării
competenŃelor dobândite în cadrul ciclului gimnazial. Evaluarea competenŃelor
se realizează conform standardelor naŃionale de evaluare.
SecŃiunea a 2-a

Ciclul inferior al liceului
ART. 23
(1) Ciclul inferior al liceului se organizează şi funcŃionează în cadrul
unităŃilor de învăŃământ cu clasele I - X, V - X, I - XII/XIII, V - XII/XIII sau IX XII/XIII.
(2) *** Abrogat
(3) ÎnvăŃământul liceal seral, cu frecvenŃă redusă şi la distanŃă, poate
funcŃiona, în condiŃiile legii, în unităŃi de învăŃământ stabilite de inspectoratele
şcolare.
(4) AbsolvenŃii ciclului inferior al liceului dobândesc certificat de absolvire,
portofoliu personal pentru educaŃie permanentă şi, la cerere, foaia matricolă.
ART. 24
(1) ÎnvăŃământul liceal funcŃionează, de regulă, cu următoarele filiere şi
profiluri:
a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real;
b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, exploatarea resurselor
naturale şi protecŃia mediului;
c) filiera vocaŃională cu profilurile militar, ordine şi securitate publică,
teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.
(2) Liceele se organizează cu unul sau mai multe profiluri. În cadrul acestor
profiluri se pot organiza, cu aprobarea Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, clase
cu specializări mai restrânse şi clase speciale pentru elevi cu aptitudini şi
performanŃe excepŃionale.
(3) Durata studiilor în învăŃământul liceal poate fi, după caz, de 4 sau de 5
ani şi este stabilită de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.
(4) Ministerul EducaŃiei şi Cercetării poate restructura profilurile şi
specializările în raport cu dinamica profesiilor şi a ocupaŃiilor de pe piaŃa forŃei
de muncă.
SecŃiunea a 2^1-a
Ciclul superior al liceului
ART. 25
(1) Trecerea din ciclul inferior în ciclul superior al liceului este reglementată
prin metodologia Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, care se dă publicităŃii la
începutul anului şcolar precedent admiterii.
(2) Ciclul superior al liceului se organizează şi funcŃionează în cadrul
unităŃilor de învăŃământ cu clasele I - XII/XIII, V - XII/XIII sau IX - XII/XIII.
(3) Înscrierea în ciclul superior al liceului, cursuri de zi, se poate face în
primii 2 ani de la absolvirea ciclului inferior, respectiv a anului de completare,
dacă la data începerii anului şcolar elevul nu a depăşit vârsta de 18 ani.
(4) Ciclul superior al liceului, formele seral, cu frecvenŃă redusă şi la
distanŃă, poate funcŃiona, în condiŃiile legii, în unităŃi de învăŃământ stabilite de
inspectoratele şcolare.

(5) Ciclul superior al liceului funcŃionează cu filierele, profilurile şi
specializările stabilite prin ordin al ministrului educaŃiei şi cercetării, în raport
cu dinamica profesiunilor, meseriilor şi ocupaŃiilor de pe piaŃa forŃei de muncă.
(6) În funcŃie de filieră, de profil şi de specializare, durata studiilor în cadrul
ciclului superior al liceului este de 2 sau de 3 ani şi este stabilită de Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării.
ART. 26
(1) Finalizarea studiilor liceale se atestă printr-un certificat de absolvire,
care conferă dreptul de acces, în condiŃiile legii, în învăŃământul postliceal,
dreptul de susŃinere a examenului naŃional de bacalaureat, respectiv a
examenului de certificare/atestare a competenŃelor profesionale.
(2) AbsolvenŃii ciclului superior al liceului dobândesc şi portofoliul personal
pentru educaŃie permanentă şi, la cerere, foaia matricolă.
(3) AbsolvenŃii ciclului superior al liceului care susŃin şi promovează
examenul naŃional de bacalaureat dobândesc şi diplomă de bacalaureat, care le
dă dreptul de acces în învăŃământul superior, în condiŃiile legii.
(4) Examenul naŃional de bacalaureat constă în susŃinerea a două, respectiv
trei probe comune şi a trei probe diferenŃiate în funcŃie de filieră şi de profil.
A. Probele comune sunt:
a) limba şi literatura română, scris şi oral;
b) una dintre limbile moderne de circulaŃie internaŃională studiate în liceu;
c) limba maternă, scris şi oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale
într-o limbă a minorităŃilor naŃionale; limba şi literatura într-o limbă de
circulaŃie internaŃională, pentru elevii care au urmat studiile liceale cu limba de
predare în limba de circulaŃie internaŃională respectivă.
B. Probele de examen diferenŃiate în funcŃie de filieră, profil, specializare şi
de opŃiunea elevului sunt:
Filiera teoretică:
a) Profil umanist:
1. istorie sau geografie;
2. o probă la alegere din aria curriculară, corespunzător specializării;
3. o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta
decât cele susŃinute anterior.
b) Profil real:
1. matematică;
2. o probă la alegere din aria curriculară, corespunzător specializării;
3. o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta
decât cele susŃinute anterior.
Filiera tehnologică:
a) matematică, pentru toate profilurile şi specializările;
b) o probă la alegere din aria curriculară "tehnologii", în funcŃie de
specializarea aleasă de elev;

c) o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta
decât cele alese anterior.
Filiera vocaŃională:
a) istorie sau geografie ori o disciplină socioumană, respectiv matematică
sau ştiinŃe, în funcŃie de profil;
b) o probă la alegere din ariile curriculare specifice profilului şi
specializării; ariile curriculare sunt stabilite de comun acord de Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării şi ministerele interesate;
c) o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta
decât cele alese anterior.
(5) Pentru anumite filiere, profiluri, respectiv specializări, stabilite de
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, absolvenŃii ciclului superior al liceului pot
susŃine un examen de certificare sau, după caz, de atestare a competenŃelor
profesionale, separat de examenul de bacalaureat, în condiŃiile legii.
(6) AbsolvenŃii ciclului superior al liceului care susŃin şi promovează
examenul de certificare/atestare a competenŃelor profesionale dobândesc
certificat de calificare profesională nivel 3, respectiv atestat de competenŃe
profesionale.
(7) Lista cuprinzând probele de examen, conŃinutul programelor de examen şi
modul de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat şi a
examenului de certificare, respectiv de atestare a competenŃelor profesionale, se
stabileşte prin metodologii elaborate şi aprobate de Ministerul EducaŃiei şi
Cercetării şi se dă publicităŃii până la data începerii anului şcolar precedent
examenelor.
(8) La întocmirea listei cuprinzând probele de examen şi la stabilirea
conŃinutului programelor de bacalaureat pot fi consultate şi instituŃiile de
învăŃământ superior.
(9) În cazul întreruperii studiilor se recunoaşte fiecare an şcolar promovat.
La cerere, se eliberează un document de certificare a studiilor efectuate şi
portofoliul personal pentru educaŃie permanentă, completat la zi.
ART. 27
(1) Examenul de bacalaureat se susŃine în faŃa unei comisii stabilite de
inspectoratul şcolar. Comisia este condusă de un preşedinte, numit de Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării dintre cadrele didactice universitare de predare, având
titlul ştiinŃific de doctor.
(2) În decursul unui an şcolar se organizează două sesiuni de bacalaureat.
Rezultatele examenului de bacalaureat sunt publice.
(3) Comisiile sunt alcătuite din profesori de la alte licee decât cele în care se
susŃine bacalaureatul.
(4) Numărul comisiilor şi numărul unităŃilor de învăŃământ în care se
desfăşoară examenul de bacalaureat se stabilesc de Ministerul EducaŃiei şi
Cercetării.

(5) CandidaŃii proveniŃi din învăŃământul de stat pot susŃine examenul de
bacalaureat şi examenul de certificare, respectiv atestare a competenŃelor
profesionale, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la aceste
examene sunt condiŃionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării.
(6) Examenul naŃional de bacalaureat se consideră promovat dacă au fost
promovate toate probele. În cazul nepromovării examenului naŃional de
bacalaureat, probele promovate sunt recunoscute, la cerere, în sesiunile
ulterioare.
ART. 28
(1) În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se
eliberează diploma de bacalaureat. Eliberarea certificatului de calificare
profesională şi, respectiv, a atestatului de competenŃe profesionale nu este
condiŃionată de promovarea examenului de bacalaureat.
(2) AbsolvenŃii care au promovat toate clasele din intervalul IX - XII/XIII cu
medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obŃinut
media 10 primesc diplomă de merit.
SecŃiunea a 3-a
ÎnvăŃământul din şcolile de arte şi meserii
ART. 29
(1) În şcolile de arte şi meserii se organizează învăŃământ pentru
profesionalizare, în scopul calificării de nivel 1 pe domenii ocupaŃionale.
(2) Şcolile de arte şi meserii pot funcŃiona independent sau în cadrul
unităŃilor de învăŃământ cu clasele I - X, I - XII/XIII, V - X, V - XII/XIII sau IX XII/XIII.
(3) Pentru persoanele care au depăşit vârsta de 18 ani, învăŃământul de arte
şi meserii se poate organiza ca învăŃământ seral sau cu frecvenŃă redusă, în
condiŃiile legii, în unităŃi de învăŃământ stabilite de inspectoratul şcolar
judeŃean, respectiv al municipiului Bucureşti.
ART. 30
(1) ReŃeaua de stat a şcolilor de arte şi meserii este organizată de Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării, cu consultarea factorilor interesaŃi.
(2) ReŃeaua de stat a şcolilor de arte şi meserii, meseriile şi calificările pentru
care se şcolarizează şi numărul de locuri aferente se dau publicităŃii cu 6 luni
înainte de începerea anului şcolar.
(3) Planurile-cadru de învăŃământ şi programele şcolare se elaborează şi se
aprobă de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, cu consultarea factorilor interesaŃi,
pe baza standardelor de pregătire profesională şi, după caz, a standardelor
ocupaŃionale.
ART. 31 *** Abrogat
ART. 32

(1) UnităŃile de învăŃământ pot organiza, la cererea factorilor interesaŃi, pe
bază de contract, cursuri de calificare şi de conversie profesională, cu
respectarea standardelor ocupaŃionale, precum şi alte servicii educaŃionale.
(2) AgenŃii economici care asigură, după caz, pe bază de contract cu unităŃile
de învăŃământ, burse de şcolarizare, stagii de instruire practică a elevilor,
dotarea spaŃiilor de instruire, locuri de muncă pentru absolvenŃi pot beneficia
de facilităŃi fiscale, potrivit unei metodologii aprobate prin hotărâre a
Guvernului.
ART. 33 *** Abrogat
ART. 34
(1) AbsolvenŃii şcolilor de arte şi meserii dobândesc certificat de absolvire şi
portofoliu personal pentru educaŃie permanentă şi, la cerere, foaia matricolă.
(2) AbsolvenŃii care susŃin şi promovează examenul de certificare a
competenŃelor profesionale dobândesc şi certificat de calificare profesională
nivel 1.
(3) Sistemul de certificare a nivelului de calificare şi a competenŃelor
profesionale dobândite în cadrul învăŃământului preuniversitar se organizează
pe baza reglementărilor comune ale Ministerului EducaŃiei şi Cercetării şi ale
Ministerului Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei.
ART. 35
Organizarea învăŃământului din şcolile de arte şi meserii şi a examenului de
certificare a competenŃelor profesionale se reglementează de Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării prin metodologii specifice.
SecŃiunea a 4-a
Anul de completare
ART. 36
(1) AbsolvenŃii şcolilor de arte şi meserii cu certificat de absolvire şi cu
certificat de calificare profesională nivel 1 au dreptul la continuarea studiilor în
învăŃământul secundar superior, în condiŃiile prezentei legi.
(2) Pentru a avea acces în ciclul superior al liceului, persoanele prevăzute la
alin. (1) trebuie să urmeze şi să absolve, în condiŃiile legii, anul de completare.
Anul de completare este organizat, de regulă, ca învăŃământ de zi. Pentru
persoanele care au depăşit vârsta de 18 ani, anul de completare se poate
organiza ca învăŃământ seral sau cu frecvenŃă redusă, în unităŃi de învăŃământ
stabilite de inspectoratul şcolar judeŃean, respectiv al municipiului Bucureşti.
(3) AbsolvenŃii anului de completare dobândesc certificat de absolvire,
portofoliul personal pentru educaŃie permanentă şi, la cerere, foaia matricolă.
(4) AbsolvenŃii anului de completare care susŃin şi promovează examenul de
certificare a competenŃelor profesionale dobândesc şi certificat de calificare
profesională nivel 2.
(5) AbsolvenŃii anului de completare cu certificat de calificare profesională
nivel 2 şi certificat de absolvire pot continua studiile în ciclul superior al

liceului, conform unei metodologii elaborate de Ministerul EducaŃiei şi
Cercetării şi date publicităŃii cu un an înainte de începutul anului şcolar.
(6) ReŃeaua unităŃilor de învăŃământ de stat care şcolarizează elevi în anul de
completare este organizată de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, cu consultarea
factorilor interesaŃi.
(7) ReŃeaua unităŃilor de învăŃământ de stat care şcolarizează elevi în anul de
completare, meseriile şi calificările pentru care se şcolarizează şi numărul de
locuri aferente se dau publicităŃii cu 6 luni înainte de începerea anului şcolar.
(8) Organizarea învăŃământului din anul de completare şi a examenului de
certificare a competenŃelor profesionale se reglementează de Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării, prin metodologii specifice.
CAP. 5
ÎnvăŃământul de artă şi învăŃământul sportiv
ART. 37
(1) ÎnvăŃământul de artă şi învăŃământul sportiv se organizează pentru elevii
cu aptitudini în aceste domenii.
(2) UnităŃile în care se organizează învăŃământul de artă şi învăŃământul
sportiv se aprobă de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, la propunerea
inspectoratelor şcolare.
ART. 38
În învăŃământul de artă şi în învăŃământul sportiv:
a) şcolarizarea se realizează, de regulă, începând cu clasele primare;
b) elevii pot fi înscrişi numai pe baza testării aptitudinilor specifice;
c) planurile-cadru de învăŃământ sunt adaptate profilului;
d) studiul disciplinelor de specialitate se realizează pe grupe sau individual,
potrivit criteriilor stabilite de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării;
e) *** Abrogată
f) programele şcolare pentru învăŃământul liceal de artă şi învăŃământul liceal
sportiv respectă obiectivele stabilite pentru profilul respectiv.
ART. 39
AbsolvenŃii învăŃământului de artă şi ai învăŃământului sportiv beneficiază de
drepturile prevăzute la art. 23 alin. (4) şi la art. 26 alin. (1), (2), (3), (5), (6) şi
(9).
ART. 40
(1) Pentru activitatea sportivă şi artistică de performanŃă, Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării poate organiza cluburi şcolare şi unităŃi de învăŃământ
preuniversitar cu program sportiv sau de artă, integrat sau suplimentar.
(2) Pentru sprijinirea activităŃii sportive şi artistice de performanŃă Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării organizează tabere sportive sau de creaŃie artistică,
concursuri sportive sau artistice, campionate şcolare, festivaluri; acordă burse şi
alte forme de sprijin material.

(3) Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Culturii şi Cultelor şi
celelalte ministere interesate au obligaŃia să sprijine financiar şi material
activităŃile de performanŃă în domeniul sportului şi al artelor.
CAP. 6
ÎnvăŃământul pentru copii şi tineri cu cerinŃe educative speciale
ART. 41
(1) ÎnvăŃământul special se organizează de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării,
pentru preşcolarii şi elevii cu deficienŃe mintale, fizice, senzoriale, de limbaj,
socioafective şi de comportament sau cu deficienŃe asociate, în scopul instruirii
şi educării, al recuperării şi integrării lor sociale.
(2) Integrarea şcolară a copiilor cu cerinŃe educative speciale se realizează
prin unităŃi de învăŃământ special, în grupe şi clase speciale din unităŃi
preşcolare şi şcolare obişnuite, sau în unităŃi de învăŃământ obişnuite, inclusiv în
unităŃi cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale.
(3) ÎnvăŃământul special primar şi secundar inferior este obligatoriu şi are
durata, după caz, de 10 sau 11 ani.
ART. 42
(1) ÎnvăŃământul special este gratuit.
(2) învăŃământul special este organizat ca învăŃământ de zi. În cazuri
deosebite acesta se poate organiza şi sub alte forme.
(3) UnităŃile de învăŃământ special pot beneficia de sprijinul instituŃiilor de
protecŃie socială, al altor organizaŃii de stat şi particulare, al societăŃilor de
binefacere, al persoanelor fizice sau juridice din Ńară şi din străinătate, pentru
stimulare, compensare şi recuperare a handicapului.
ART. 43
Tipul şi gradul handicapului copilului se stabilesc de comisii de expertiză,
interşcolare şi judeŃene, subordonate inspectoratelor şcolare.
ART. 44
ÎnvăŃământul special dispune de planuri de învăŃământ, programe şcolare,
manuale şi metodologii didactice alternative, elaborate în funcŃie de tipul şi
gradul handicapului şi aprobate de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.
ART. 45
(1) În învăŃământul preşcolar şi primar, în funcŃie de evoluŃia copilului, se pot
face propuneri de reorientare operativă dinspre şcoala specială spre şcoala de
masă şi invers sau dinspre căminul-şcoală spre şcoala specială şi invers.
(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu
copilul în cauză şi de către psihologul şcolar. Hotărârea de reorientare se ia de
către comisia de expertiză, cu acordul familiei sau al susŃinătorului legal.
(3) Copiii cu cerinŃe educative speciale, care nu au putut fi reorientaŃi spre
învăŃământul de masă, inclusiv în clase speciale, continuă procesul de educaŃie

în unităŃi ale învăŃământului special primar, gimnazial, profesional, liceal şi
postliceal, diferenŃiat după tipul şi gradul handicapului.
ART. 46
Ministerul Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei, împreună cu alte
organisme guvernamentale sau neguvernamentale cu preocupări în domeniu,
asigură integrarea în viaŃa activă, în forma corespunzătoare de muncă, a
absolvenŃilor învăŃământului special, potrivit calificării obŃinute şi în condiŃiile
prevăzute de legislaŃia în vigoare.
CAP. 7
UnităŃi conexe ale învăŃământului preuniversitar
ART. 47
(1) La nivelul învăŃământului preşcolar, primar şi gimnazial, pe lângă unele
unităŃi de învăŃământ reprezentative în zona respectivă se organizează centre
logopedice interşcolare, coordonate de inspectoratele şcolare, ca structuri de
învăŃământ special integrat.
(2) Centrele logopedice interşcolare funcŃionează cu profesori logopezi, având
calificarea în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie; aceştia au şi
obligaŃia să îndrume educatoarele, învăŃătorii şi institutorii în metodica
dezvoltării şi corectării limbajului celor care prezintă tulburări de vorbire.
(3) Pentru copiii cu boli cronice Ministerul EducaŃiei şi Cercetării
organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unităŃilor sanitare respective.
ART. 48
(1) ProtecŃia copilului aflat în dificultate este realizată conform legii.
(2) Stabilirea conŃinuturilor educative ale activităŃilor specifice, a
metodologiilor didactice, formarea, pregătirea şi perfecŃionarea personalului
responsabil cu instrucŃia şi educaŃia în cadrul centrelor de plasament şi de
primire a copilului, din cadrul serviciilor publice specializate pentru protecŃia
copilului, sunt de competenŃa Ministerului EducaŃiei şi Cercetării.
ART. 49
(1) În judeŃe şi în municipiul Bucureşti funcŃionează centre sau cabinete de
asistenŃă psihopedagogică; acestea asigură şi activitatea de orientare şcolară şi
profesională.
(2) Regulamentul de funcŃionare a acestor centre sau cabinete se stabileşte
prin ordin al ministrului educaŃiei şi cercetării.
ART. 50
(1) În fiecare judeŃ şi în municipiul Bucureşti funcŃionează Casa corpului
didactic, subordonată inspectoratului şcolar.
(2) Structura şi atribuŃiile Casei corpului didactic se stabilesc prin regulament
elaborat de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.
CAP. 8

ÎnvăŃământul postliceal
ART. 51
(1) ÎnvăŃământul postliceal de stat se organizează de Ministerul EducaŃiei,
Cercetării şi Tineretului din proprie iniŃiativă, la propunerea autorităŃilor
administraŃiei publice locale sau la cererea operatorilor economici şi a altor
instituŃii interesate, în formele de organizare zi, seral şi la distanŃă.
(2) Nomenclatorul domeniilor şi calificărilor se stabileşte de Ministerul
EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, pe baza propunerilor factorilor interesaŃi,
validate de comitetele sectoriale, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(3) Pregătirea prin învăŃământul postliceal se realizează pe baza
standardelor de pregătire profesională aprobate de Ministerul EducaŃiei,
Cercetării şi Tineretului în urma consultării partenerilor sociali şi a validării
acestora de către comitetele sectoriale. Standardele de pregătire profesională,
care specifică nivelul de calificare, se realizează, de regulă, pe baza
standardelor ocupaŃionale validate de comitetele sectoriale.
(4) Şcolile de maiştri sunt şcoli postliceale.
(5) ÎnvăŃământul postliceal are o durată de 1 - 3 ani, în funcŃie de
complexitatea calificării şi de nivelul de pregătire anterior al elevilor.
(6) Şcolarizarea în învăŃământul postliceal de stat, organizată la iniŃiativa
Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, se finanŃează prin bugetele
locale ale unităŃilor administrativ-teritoriale, din sumele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat şi din alte venituri ale bugetelor locale.
Şcolarizarea poate fi finanŃată şi de către solicitanŃi, persoane fizice sau
juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învăŃământ care asigură
şcolarizarea.
(7) Cifra de şcolarizare corespunzătoare învăŃământului postliceal de stat se
stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului
EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, cu consultarea factorilor interesaŃi.
ART. 52
(1) Admiterea în învăŃământul postliceal se face în conformitate cu criteriile
generale stabilite de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, pe baza unei metodologii
elaborate de unitatea de învăŃământ, cu consultarea factorilor interesaŃi.
(2) Au dreptul să se înscrie în învăŃământul postliceal, în condiŃiile alin. (1),
absolvenŃii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.
(3) Numărul de locuri pentru învăŃământul postliceal finanŃat de către
solicitanŃi, persoane fizice sau juridice, se aprobă de inspectoratul şcolar şi se
comunică Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului.
ART. 53
(1) ÎnvăŃământul postliceal se încheie cu examen de absolvire, reglementat de
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării prin metodologie specifică, elaborată cu
consultarea factorilor interesaŃi.

(2) Promovarea examenului de absolvire dă dreptul la obŃinerea unui certificat
de competenŃe profesionale.
(3) În cazul nepromovării examenului de absolvire, acesta mai poate fi
susŃinut în oricare altă sesiune, cu acoperirea cheltuielilor de examinare de către
absolvenŃi.
ART. 54
Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc, anual, obligaŃiile statului referitoare la
învăŃământul postliceal.
CAP. 9
ÎnvăŃământul superior
ART. 55
(1) ÎnvăŃământul superior se realizează prin instituŃii de învăŃământ:
universităŃi, institute, academii de studii şi şcoli de studii postuniversitare.
(2) Misiunea instituŃiilor de învăŃământ superior este de învăŃământ şi de
cercetare sau numai de învăŃământ.
ART. 56
(1) *** Abrogat
(2) ÎnfiinŃarea şi funcŃionarea facultăŃilor, a colegiilor şi specializărilor
universitare se fac potrivit legii.
(3) ÎnfiinŃarea departamentelor universitare se aprobă de senatele universitare.
(4) ÎnfiinŃarea departamentelor universitare pentru pregătirea personalului
didactic se aprobă de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, la propunerea senatelor
universitare.
SecŃiunea 1
Organizarea învăŃământului universitar
ART. 57 *** Abrogat
ART. 58
(1) ÎnvăŃământul universitar de stat este gratuit, pentru cifra de şcolarizare
aprobată anual de Guvern, şi cu taxă, conform legii.
(2) În învăŃământul universitar de stat gratuit se percep taxe pentru: depăşirea
duratei de şcolarizare prevăzute de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări,
repetarea examenelor şi a altor forme de verificare, care depăşesc prevederile
planurilor de învăŃământ. De asemenea, se pot percepe taxe şi pentru activităŃi
neincluse în planul de învăŃământ, conform metodologiei aprobate de senatul
universitar.
(3) Cuantumul taxelor şi scutirea de la plata acestora se stabilesc de senatele
universitare.
ART. 59
(1) Pot participa la admiterea în învăŃământul universitar absolvenŃii de liceu
cu diplomă de bacalaureat. Organizarea admiterii este de competenŃa fiecărei

instituŃii de învăŃământ superior, pe baza criteriilor generale stabilite de
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Admiterea se poate organiza în două sesiuni.
(2) AbsolvenŃii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obŃinut în unul
dintre ultimii 4 ani de studii distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale, la
concursuri artistice sau sportive de nivel continental, mondial sau olimpic au
dreptul de a se înscrie în învăŃământul universitar fără susŃinerea admiterii.
(3) AbsolvenŃii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obŃinut, în cel
puŃin unul din ultimii 2 ani de studii, premii la olimpiade şcolare, la concursuri
artistice sau sportive, de nivel naŃional sau pe grupe de Ńări, pot fi admişi în
învăŃământul universitar, conform criteriilor generale stabilite de Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării şi criteriilor specifice elaborate de senatele universitare.
(4) În învăŃământul universitar de stat condiŃiile de admitere, reŃeaua şi cifrele
de şcolarizare se fac publice cu cel puŃin 6 luni înainte de începerea anului
universitar.
ART. 60
(1) Activitatea didactică se poate organiza în următoarele forme: de zi, seral,
cu frecvenŃă redusă şi la distanŃă. Formele de învăŃământ seral, cu frecvenŃă
redusă şi la distanŃă pot fi organizate de instituŃiile de învăŃământ superior care
au cursuri de zi.
(2) *** Abrogat
(3) Diplomele şi certificatele de studii eliberate de instituŃiile de învăŃământ
superior, în condiŃiile legii, pentru aceeaşi specializare sunt echivalente,
indiferent de forma de învăŃământ absolvită.
(4) Nomenclatorul specializărilor şi al grupelor de specializări se stabileşte de
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării împreună cu Ministerul Muncii, SolidarităŃii
Sociale şi Familiei, cu consultarea Consiliului NaŃional de Evaluare Academică
şi Acreditare, a instituŃiilor de învăŃământ superior şi a altor factori interesaŃi.
(5) AbsolvenŃii cu diplomă de licenŃă pot urma o a doua specializare, în
condiŃiile stabilite în Carta universitară.
(6) AbsolvenŃii cu diplomă ai colegiilor universitare pot urma o a doua
specializare în cadrul învăŃământului universitar de scurtă durată, în condiŃiile
stabilite în Carta universitară.
ART. 61
(1) În instituŃiile de învăŃământ superior pot fi înscrişi şi studenŃi străini, în
conformitate cu prevederile legale.
(2) CetăŃenii străini care studiază în România în învăŃământul superior de stat,
cu excepŃia celor care beneficiază de burse din partea statului român, plătesc
taxe de şcolarizare stabilite anual prin hotărâre a Guvernului.
SecŃiunea a 2-a
ÎnvăŃământul universitar de scurtă durată
ART. 62 *** Abrogat
ART. 63 *** Abrogat

ART. 64 *** Abrogat
ART. 65 *** Abrogat
SecŃiunea a 3-a
ÎnvăŃământul universitar de lungă durată
ART. 66
ÎnvăŃământul universitar de lungă durată se desfăşoară în universităŃi, institute
şi academii de studii, cu facultăŃi şi specializări autorizate sau acreditate.
ART. 67
(1) Durata studiilor la cursurile de zi în învăŃământul universitar de lungă
durată este, în funcŃie de profil, de 4 - 6 ani şi se stabileşte prin hotărâre a
Guvernului. Modificarea duratei studiilor se poate face numai începând cu anul
I.
(2) Studiile în învăŃământul universitar de lungă durată se încheie cu examen
de licenŃă sau de diplomă. Criteriile generale de organizare a examenului de
licenŃă şi de diplomă se stabilesc de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, iar
conŃinutul acestora şi criteriile specifice, de către senatele universitare.
(3) AbsolvenŃii care au promovat examenul de licenŃă primesc titlul de
licenŃiat în profilul şi în specializarea urmate.
(4) AbsolvenŃii care nu au promovat examenul de licenŃă sau de diplomă
primesc, la cerere, un certificat de studii universitare de lungă durată şi copie de
pe foaia matricolă. Ei mai pot susŃine examenul de licenŃă sau de diplomă în
oricare altă sesiune, cu acoperirea cheltuielilor de examinare stabilite de senatul
universitar. InstituŃiile de învăŃământ superior pot organiza cursuri speciale, în
condiŃiile art. 58, pentru absolvenŃii proprii ori din alte instituŃii de învăŃământ
superior, în vederea pregătirii pentru examenul de licenŃă, respectiv de diplomă.
(5) Titulatura diplomei de licenŃă se stabileşte de Ministerul EducaŃiei şi
Cercetării, în conformitate cu standardele internaŃionale.
(6) Studiile în învăŃământul universitar cu o durată mai mare de 4 ani se
încheie, după caz, cu examen de diplomă.
(7) AbsolvenŃii care au promovat acest examen primesc titlul de diplomat în
specializarea urmată, în conformitate standardele internaŃionale.
(8) Diplomele eliberate de instituŃiile de învăŃământ universitar de lungă
durată până în anul 1999 inclusiv sunt echivalente cu diplomele obŃinute în urma
promovării examenului de licenŃă, respectiv de diplomă.
ART. 68
(1) StudenŃii şi absolvenŃii care optează pentru profesiunea didactică au
obligaŃia să absolve cursurile organizate de Departamentul pentru pregătirea
personalului didactic.
(2) Departamentele pentru pregătirea personalului didactic funcŃionează în
instituŃiile de învăŃământ superior, pe bază de regulament, şi au planuri de
învăŃământ distincte, aprobate de senatul universităŃii.

(3) Pregătirea studenŃilor, prevăzută la alin. (1) şi (2), se realizează în regimul
activităŃilor didactice opŃionale. Planurile de învăŃământ ale departamentului
sunt integrate în planurile de învăŃământ ale facultăŃilor de profil.
(4) AbsolvenŃilor Departamentului pentru pregătirea personalului didactic li
se eliberează certificate de absolvire, pe baza cărora sunt abilitaŃi să funcŃioneze
în calitate de cadre didactice.
(5) AbsolvenŃii învăŃământului universitar pot profesa în învăŃământ numai
dacă au obŃinut certificatul de absolvire menŃionat la alin. (4) sau dacă
efectuează pregătirea prevăzută la alin. (1) în primii 3 ani de la angajare.
ART. 69
ActivităŃile clinice din învăŃământul medical superior de stat se organizează în
unităŃile sanitare publice atestate, care aparŃin Ministerului SănătăŃii şi celorlalte
ministere cu reŃea sanitară proprie. Metodologia de organizare şi de desfăşurare
a acestor activităŃi se elaborează de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi de
Ministerul SănătăŃii.
SecŃiunea a 4-a
ÎnvăŃământul postuniversitar
ART. 70
(1) ÎnvăŃământul postuniversitar asigură specializarea în domeniu sau
extinderea şi perfecŃionarea pregătirii atestate prin diplomă obŃinută la
finalizarea studiilor universitare.
(2) ÎnvăŃământul postuniversitar se organizează în instituŃii de învăŃământ
superior şi în şcoli de studii postuniversitare, acreditate în acest scop, şi se
realizează prin: studii aprofundate de specialitate, masterat, studii academice
postuniversitare, doctorat, studii postuniversitare de specializare şi cursuri de
perfecŃionare postuniversitare.
(3) InstituŃiile de învăŃământ superior acreditate şi evaluate cu calificativul
"grad de încredere ridicat" de către AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în
ÎnvăŃământul Superior pot decide, prin hotărâre a senatului, înfiinŃarea,
conŃinutul şi oportunitatea programelor de masterat cuprinse în domeniile
ştiinŃifice ale universităŃii.
ART. 71
(1) Admiterea în învăŃământul postuniversitar, cu excepŃia doctoratului, se
face pe baza criteriilor generale aprobate de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi
a criteriilor specifice aprobate de senatul instituŃiei de învăŃământ superior.
(2) Admiterea la doctorat, organizarea şi desfăşurarea acestuia se
reglementează prin hotărâre a Guvernului.
(3) Numărul locurilor pentru învăŃământul postuniversitar se stabileşte de:
a) Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, pentru cele finanŃate de la bugetul de
stat;
b) senatele universitare, pentru cele susŃinute prin taxe sau prin alte surse
extrabugetare.

ART. 72
(1) Studiile aprofundate au durata de două sau trei semestre şi se fac în
domeniul de specializare a diplomei obŃinute la finalizarea studiilor universitare
de lungă durată.
(2) Studiile aprofundate se încheie cu o disertaŃie. AbsolvenŃii primesc
diplomă de studii aprofundate.
(3) StudenŃii înmatriculaŃi la studii aprofundate de specialitate pe locurile
finanŃate de la bugetul de stat beneficiază de gratuitatea studiilor, precum şi de
burse, în conformitate cu prevederile legii.
(4) *** Abrogat
(5) *** Abrogat
(6) *** Abrogat
ART. 73
(1) *** Abrogat
(2) Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenŃii cu
diplomă ai învăŃământului universitar de lungă durată.
(3) Conducătorii de doctorat pot fi profesori universitari titulari, asociaŃi sau
consultanŃi ori academicieni, având titlul de doctor. Dreptul de a conduce
doctoratul este avizat nominal de Consiliul NaŃional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare, la propunerea instituŃiilor
organizatoare, şi este conferit prin ordin al ministrului educaŃiei şi cercetării.
(4) Doctoratul este organizat, cu şi fără frecvenŃă, în instituŃiile de învăŃământ
superior aprobate de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, la propunerea Consiliului
NaŃional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.
(5) Doctoratul se încheie cu o teză susŃinută public şi evaluată de o comisie de
specialişti aprobată de senatul instituŃiei de învăŃământ superior organizatoare.
Comisia este alcătuită dintr-un preşedinte, conducătorul de doctorat şi din trei
referenŃi oficiali, specialişti cu activitate ştiinŃifică deosebită, cu titlu de doctor
în domeniu, profesori universitari, conferenŃiari universitari, academicieni,
cercetători ştiinŃifici principali gradul I, din Ńară sau din străinătate, dintre care
cel puŃin 2 nu funcŃionează în instituŃia organizatoare a doctoratului. Pentru
activitatea depusă referenŃii oficiali sunt plătiŃi potrivit normelor stabilite de
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.
(6) Titlul ştiinŃific de doctor se acordă de către instituŃia organizatoare şi se
confirmă de Consiliul NaŃional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare, la propunerea comisiilor de specialitate. Pe baza
ordinului ministrului educaŃiei şi cercetării instituŃia organizatoare eliberează
diploma de doctor.
ART. 74
(1) Şcolile de studii academice postuniversitare, organizate ca instituŃii
independente în Ńară sau în străinătate, oferă programe de pregătire cu durata de
2 - 4 semestre, la forma de învăŃământ de zi sau cu frecvenŃă redusă, în vederea

extinderii şi perfecŃionării pregătirii atestate prin diploma de studii universitare
de lungă durată.
(2) Studiile se finalizează cu susŃinerea unei disertaŃii. AbsolvenŃii primesc
diploma de studii academice postuniversitare.
ART. 75
(1) Studiile postuniversitare de specializare pot fi urmate de absolvenŃii cu
diplomă obŃinută la finalizarea studiilor de lungă durată. Durata studiilor,
curriculumul şi modalitatea de finalizare se aprobă de senatele universitare.
(2) AbsolvenŃilor li se eliberează diplomă de studii postuniversitare de
specializare.
ART. 76
(1) Cursurile postuniversitare de perfecŃionare pot fi urmate de absolvenŃii cu
diplomă ai învăŃământului universitar de scurtă sau de lungă durată. Durata
cursurilor, programul de pregătire şi modalitatea de finalizare a studiilor se
aprobă de senatul universitar.
(2) Personalul didactic cu studii universitare de scurtă sau de lungă durată din
învăŃământul preuniversitar participă periodic la cursuri postuniversitare de
perfecŃionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice, conform
normelor stabilite de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.
(3) AbsolvenŃii cursurilor postuniversitare de perfecŃionare primesc certificat
de absolvire.
ART. 77
Pentru organizarea activităŃilor de pregătire postuniversitară prevăzute la art.
74 instituŃiile de învăŃământ superior se pot asocia cu instituŃii similare, precum
şi cu agenŃi economici din Ńară sau din străinătate. În acest caz structura
studiilor, structurile organizatorice şi modul lor de funcŃionare şi de finanŃare se
aprobă de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, la propunerea instituŃiei de
învăŃământ superior iniŃiatoare.
ART. 78
(1) ÎnvăŃământul postuniversitar este susŃinut prin taxe sau din alte surse, cu
excepŃiile prevăzute de lege.
(2) Bursele de stat în învăŃământul postuniversitar se obŃin prin concurs.
ART. 79
ÎnvăŃământul postuniversitar medical se organizează în forme specifice
stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului EducaŃiei şi
Cercetării şi a Ministerului SănătăŃii.
SecŃiunea a 5-a
Cercetarea ştiinŃifică în învăŃământul superior
ART. 80
(1) În instituŃiile de învăŃământ superior se pot organiza activităŃi de
cercetare-dezvoltare şi inovare, creaŃie artistică, proiectare, consultanŃă,
expertiză, alte servicii şi activităŃi de producŃie sau de creaŃie specifice, în

cadrul departamentelor, catedrelor sau în unităŃi proprii de cercetare şi de
producŃie, inclusiv prin colaborare cu instituŃii de învăŃământ şi de cercetare
sau cu alte persoane juridice din Ńară ori din străinătate.
(2) *** Abrogat
(3) UnităŃile de cercetare-dezvoltare şi inovare, de proiectare, de consultanŃă,
de expertiză, de producŃie, de creaŃie şi de prestări de servicii se înfiinŃează cu
aprobarea senatelor universitare. Acestea pot avea personalitate juridică şi fac
parte din reŃeaua Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului.
(4) Catedrele, departamentele şi unităŃile de cercetare-dezvoltare şi inovare,
de proiectare, de consultanŃă, de expertiză, de producŃie, de creaŃie şi de
prestări de servicii sunt încadrate cu personal didactic, personal de cercetare
tehnico-administrativ şi alte categorii de personal de cercetare, după caz.
(5) StudenŃii pot participa la contractele de cercetare-dezvoltare şi inovare
din departamente, catedre şi laboratoare, precum şi la activităŃile de producŃie
şi servicii din ateliere sau unităŃi de producŃie, de creaŃie şi de prestări de
servicii ale instituŃiei de învăŃământ superior, fiind remuneraŃi în conformitate
cu legislaŃia în vigoare.
(6) Modul de organizare şi desfăşurare a activităŃilor prevăzute la alin. (1),
precum şi modul de funcŃionare a unităŃilor prevăzute la alin. (3) se stabilesc
prin regulamente aprobate de senatul universitar.
ART. 81
(1) Programele de cercetare ştiinŃifică fundamentală, precum şi alte programe
de interes deosebit sunt finanŃate, pe bază de contracte, din fondurile alocate
anual, direct Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, de la bugetul de stat, separat de
finanŃarea procesului de învăŃământ. FinanŃarea contractelor de cercetare se face
în mod competitiv, pe baza evaluărilor făcute de Consiliul NaŃional al Cercetării
ŞtiinŃifice Universitare.
(2) Programele de cercetare tehnologică avansată, programele de cercetare
aplicativă, precum şi activităŃile de proiectare, consultanŃă, expertiză, altele
decât cele având ca beneficiar Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, sunt finanŃate,
pe bază de contracte încheiate direct cu beneficiarii cercetărilor sau ai
activităŃilor respective, din fondurile de la bugetul de stat şi din fondul special de
cercetare, alocate altor ministere, precum şi din alte surse.
(3) În cazul contractelor de finanŃare sau de granturi, încheiate între
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, pe de o parte, şi unităŃile menŃionate la art. 80
alin. (1), (2) şi (7), pe de altă parte, rezultatele cercetărilor aparŃin executanŃilor.
(4) Activitatea de cercetare ştiinŃifică desfăşurată în institutele de cercetare ale
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării este finanŃată de la bugetul de stat, pentru
programele solicitate de acest minister, şi din alte surse, pentru programele
comandate de terŃi.
ART. 82
(1) Veniturile proprii ale instituŃiilor de învăŃământ superior, realizate din
activităŃi de cercetare-dezvoltare şi inovare, de creaŃie artistică, de proiectare,

de consultanŃă sau de expertiză, precum şi din contracte pentru alte servicii
ştiinŃifice, didactice sau de producŃie şi prestări de servicii, se pot evidenŃia în
conturi distincte la bănci comerciale, în condiŃiile prezentei legi.
(2) Din veniturile prevăzute la alin. (1) se pot finanŃa următoarele categorii
de cheltuieli, având drept obiect: dezvoltarea bazei materiale proprii de
cercetare, didactice, de producŃie şi servicii, precum şi pentru plata
personalului angajat în aceste activităŃi, burse de cercetare şi instruire,
informare şi documentare, taxe pentru participarea ca membru în organisme,
organizaŃii şi instituŃii de profil, organizarea şi/sau participarea la manifestări
cultural-ştiinŃifice interne şi internaŃionale, editarea de carte didactică şi de
specialitate.
(3) Veniturile proprii realizate şi neutilizate la finele anului se reportează cu
aceeaşi destinaŃie în anul următor.
SecŃiunea a 6-a
Structura instituŃiilor de învăŃământ superior
ART. 83
InstituŃia de învăŃământ superior cuprinde, de regulă, mai multe facultăŃi,
colegii universitare, departamente, catedre, unităŃi de cercetare ştiinŃifică, de
proiectare şi de microproducŃie.
ART. 84
(1) Facultatea reprezintă unitatea funcŃională de bază a instituŃiei de
învăŃământ superior şi are în componenŃă una sau mai multe secŃii de
specialitate. Facultatea este organizată pe departamente şi catedre. Activitatea
didactică în cadrul facultăŃii se desfăşoară pe ani de studii, serii de predare,
grupe şi subgrupe.
(2) FacultăŃile se individualizează prin:
a) condiŃii de admitere şi absolvire;
b) programe de studiu;
c) domenii de specializare.
(3) Facultatea cuprinde personal didactic şi studenŃi, cercetători ştiinŃifici şi
proiectanŃi, personal auxiliar şi administrativ.
ART. 85
Colegiul universitar este unitatea funcŃională subordonată instituŃiei de
învăŃământ superior sau facultăŃii.
ART. 86
Departamentul constituie o structură subordonată instituŃiei de învăŃământ
superior sau, după caz, facultăŃii, având funcŃii didactice, de cercetare ştiinŃifică,
de proiectare şi de producŃie. Organizarea şi funcŃionarea departamentelor se
stabilesc de senatele universitare.
ART. 87
Catedra este unitatea structurală de bază a facultăŃii sau, după caz, a
departamentului, care realizează activităŃi de învăŃământ şi de cercetare. Catedra

cuprinde personal didactic şi, după caz, personal de cercetare, de proiectare şi
auxiliar, dintr-o disciplină sau dintr-o familie de discipline.
ART. 88
(1) InstituŃiile de învăŃământ superior sau componentele acestora au dreptul de
a organiza şi de a administra unităŃi şi centre de cercetare, centre pentru
pregătirea resurselor umane, unităŃi de producŃie, respectiv de microproducŃie,
loturi experimentale sau structuri instituŃionale, singure sau în colaborare cu
persoane juridice.
(2) InstituŃiile de învăŃământ superior au dreptul de a organiza, în colaborare
cu instituŃii similare din Ńară şi din străinătate, programe de învăŃământ
universitar şi postuniversitar, conform metodologiei stabilite de Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării.
SecŃiunea a 7-a
Autonomia universitară
ART. 89
(1) Autonomia universitară constă în dreptul comunităŃii universitare de a se
conduce, de a-şi exercita libertăŃile academice fără nici un fel de ingerinŃe
ideologice, politice sau religioase, de a-şi asuma un ansamblu de competenŃe şi
obligaŃii în concordanŃă cu opŃiunile şi orientările strategice naŃionale ale
dezvoltării învăŃământului superior, stabilite prin lege.
(2) Autonomia universitară se corelează cu principiul răspunderii personale şi
publice pentru calitatea întregii activităŃi didactice şi de cercetare ştiinŃifică pe
care o desfăşoară instituŃia respectivă de învăŃământ superior.
ART. 90
(1) Comunitatea universitară este constituită din personal didactic, personal
didactic auxiliar, personal de cercetare ştiinŃifică, de proiectare, precum şi din
cei care studiază în instituŃia respectivă.
(2) Comunitatea universitară foloseşte în activitatea sa personal administrativ.
ART. 91
(1) SpaŃiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor, terenurilor,
campusurilor universitare, dotărilor de orice fel şi cu orice destinaŃie, folosite de
instituŃia de învăŃământ superior, indiferent de titlul juridic sub care aceasta este
îndreptăŃită să le utilizeze.
(2) Fac excepŃie de la prevederile alin. (1) spaŃiile şi dotările aferente care
aparŃin Ministerului SănătăŃii şi ministerelor cu reŃea sanitară proprie, în care se
desfăşoară învăŃământul medical superior de stat.
ART. 92
(1) Ansamblul de drepturi şi obligaŃii, precum şi normele care reglementează
viaŃa comunităŃii universitare în spaŃiul universitar propriu sunt cuprinse în Carta
universitară a instituŃiei de învăŃământ superior, adoptată de senatul universitar,
în condiŃiile legii.

(2) Autonomia universitară vizează domeniile conducerii, structurării şi
funcŃionării instituŃiei, ale activităŃii didactice şi de cercetare ştiinŃifică, ale
administrării şi ale finanŃării.
(3) Autonomia universitară se realizează, în principal, prin:
a) stabilirea structurii interne a instituŃiei de învăŃământ superior, conform
legii;
b) programarea, organizarea, desfăşurarea şi perfecŃionarea procesului de
învăŃământ; stabilirea planurilor de învăŃământ şi a programelor analitice în
acord cu strategiile şi cu standardele naŃionale ale dezvoltării învăŃământului
superior; organizarea admiterii candidaŃilor la studii şi definirea criteriilor de
evaluare a performanŃelor academice şi profesionale ale studenŃilor;
c) proiectarea, organizarea şi stabilirea formelor de învăŃământ
postuniversitar, confirmate prin acreditarea programelor de studiu; stabilirea,
împreună cu Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi cu alte autorităŃi publice, agenŃi
economici, organizaŃii profesionale şi patronale recunoscute la nivel naŃional, a
domeniilor în care se utilizează diplomele şi certificatele proprii emise;
d) selectarea şi promovarea personalului didactic ori ale celorlalte categorii de
personal angajat, precum şi stabilirea criteriilor de apreciere a activităŃii
didactice şi ştiinŃifice; acordarea titlurilor didactice, ştiinŃifice şi onorifice, în
condiŃiile legii;
e) organizarea cercetării ştiinŃifice şi a documentării; organizarea activităŃilor
de editare şi de tipărire; organizarea activităŃilor audiovizuale; stabilirea
programelor de cooperare cu alte instituŃii de învăŃământ superior şi de
cercetare, din Ńară şi din străinătate;
f) eligibilitatea tuturor organismelor de conducere prin vot secret;
g) stabilirea necesităŃii financiare şi materiale; folosirea fondurilor şi
gestionarea lor, cu respectarea prevederilor legale; găsirea şi stabilirea surselor
suplimentare de venituri; organizarea şi controlul serviciilor economicogospodăreşti;
h) soluŃionarea problemelor sociale ale comunităŃilor universitare; acordarea
burselor de studiu şi de cercetare, inclusiv a celor provenite din fonduri proprii;
i) organizarea de manifestări şi activităŃi ştiinŃifice, culturale şi sportive;
j) înfiinŃarea de fundaŃii, conform legii; stabilirea şi folosirea unor însemne şi
simboluri proprii;
k) asigurarea ordinii şi disciplinei în spaŃiul universitar.
(4) În plan financiar autonomia universitară se realizează ca drept de
gestionare, potrivit legii şi răspunderii personale, a fondurilor alocate de la
bugetul public naŃional sau provenite din alte surse, inclusiv a veniturilor
realizate din taxele în valută de la studenŃi şi cursanŃi străini, potrivit criteriilor
stabilite de comun acord cu Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.
ART. 93

(1) Membrii comunităŃii universitare au dreptul de a lua parte la conducerea
treburilor universitare; organismele de conducere se aleg prin vot secret, potrivit
Cartei universitare, pentru perioade de 4 ani.
(2) Organele alese, cu excepŃia rectorului, se confirmă de către senatul
universitar. Rectorul se alege de către senat şi se confirmă prin ordin al
ministrului educaŃiei, cercetării şi tineretului. O persoană nu poate ocupa
funcŃia de decan sau de rector mai mult de două mandate succesive complete.
Rectorul poate fi revocat din funcŃie de către senatul universitar prin aceeaşi
procedură folosită la numire.
(3) Ministrul educaŃiei şi cercetării îl poate suspenda din funcŃie, din motive
justificate, pe rectorul unei instituŃii de învăŃământ superior, de stat sau
particular, acreditată. Hotărârea de revocare sau de menŃinere în funcŃie a
rectorului se ia de către senatul universitar, în cel mult 30 de zile de la data
comunicării ordinului de suspendare.
ART. 94
(1) În senatele universitare şi în consiliile facultăŃilor studenŃii sunt
reprezentaŃi în proporŃie de o pătrime din numărul membrilor acestor consilii şi
senate, în condiŃiile stabilite de Carta universitară.
(2) ProtecŃia membrilor comunităŃii universitare în activitatea profesională şi
în spaŃiul universitar este înscrisă în Carta universitară. Abaterile de la
deontologia universitară se analizează şi se soluŃionează la nivelul consiliilor
facultăŃilor şi al senatului.
(3) Membrii comunităŃii universitare sunt obligaŃi să respecte regulamentele
interne ale instituŃiei de învăŃământ superior, stabilite în conformitate cu Carta
universitară.
ART. 95
SpaŃiul universitar este inviolabil. Accesul în spaŃiul universitar este permis
numai în condiŃiile stabilite prin lege sau prin Carta universitară.
ART. 96
La nivel naŃional autonomia universitară se manifestă prin relaŃia directă a
rectorului instituŃiei de învăŃământ superior cu Ministerul EducaŃiei şi Cercetării
şi prin alegerea reprezentanŃilor instituŃiei în organismele profesionale, conform
legii.
CAP. 10
ÎnvăŃământul militar şi învăŃământul de ordine şi securitate publică
ART. 97
(1) ÎnvăŃământul militar şi învăŃământul de ordine şi securitate publică este
învăŃământ de stat, parte integrantă a sistemului naŃional de învăŃământ, şi
cuprinde: învăŃământ liceal, învăŃământ postliceal pentru formarea maiştrilor
militari, a subofiŃerilor şi agenŃilor de poliŃie, învăŃământ universitar pentru

formarea ofiŃerilor, ofiŃerilor de poliŃie şi a altor specialişti, învăŃământ
postuniversitar.
(2) PerfecŃionarea pregătirii cadrelor militare şi a personalului de poliŃie se
realizează în instituŃii de învăŃământ distincte.
(3) Prevederile referitoare la învăŃământul militar şi învăŃământul de ordine
şi securitate publică preuniversitar se aplică în mod corespunzător şi
învăŃământului preuniversitar din domeniul transporturilor.
ART. 98
Structura organizatorică, profilurile, specializările, cifrele anuale de
şcolarizare, criteriile de selecŃionare a candidaŃilor pentru învăŃământul militar
şi învăŃământul de ordine şi securitate publică se stabilesc de Ministerul
Apărării NaŃionale, Ministerul AdministraŃiei şi Internelor, Ministerul JustiŃiei,
Serviciul Român de InformaŃii şi alte instituŃii cu atribuŃii în domeniul apărării,
ordinii publice şi siguranŃei naŃionale, potrivit specificului fiecărei arme,
specializări, nivel şi formă de organizare a învăŃământului, cu avizul
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării.
ART. 99
Planurile de învăŃământ pentru învăŃământul liceal, postliceal şi superior
militar, de ordine şi securitate publică, se elaborează de Ministerul Apărării
NaŃionale, Ministerul AdministraŃiei şi Internelor, Ministerul JustiŃiei, Serviciul
Român de InformaŃii şi alte instituŃii cu atribuŃii în domeniul apărării, ordinii
publice şi siguranŃei naŃionale şi se avizează de Ministerul EducaŃiei şi
Cercetării.
ART. 100
Certificatele de absolvire şi de competenŃe profesionale, respectiv diplomele
de absolvire şi de licenŃă eliberate de instituŃiile de învăŃământ militar şi
învăŃământ de ordine şi securitate publică, precum şi titlurile ştiinŃifice obŃinute,
dau dreptul deŃinătorilor legali, după încetarea raporturilor de serviciu cu
instituŃia din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranŃei naŃionale, în
condiŃiile legii, la echivalarea studiilor şi diplomelor cu cele ale absolvenŃilor
instituŃiilor civile de învăŃământ cu profil apropiat, de acelaşi nivel.
ART. 101
Procesul de învăŃământ în unităŃile şi instituŃiile de învăŃământ militar,
precum şi în cele de ordine şi securitate publică de toate nivelurile se
desfăşoară în limba română. Admiterea în aceste unităŃi şi instituŃii se poate
desfăşura şi în limba minorităŃilor naŃionale.
ART. 102
Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul învăŃământului
militar şi al învăŃământului de ordine şi securitate publică, Ministerul Apărării
NaŃionale, Ministerul AdministraŃiei şi Internelor, Ministerul JustiŃiei, Serviciul
Român de InformaŃii şi alte instituŃii cu atribuŃii în domeniul apărării, ordinii
publice şi siguranŃei naŃionale pot emite ordine, regulamente şi instrucŃiuni
proprii.

CAP. 11
ÎnvăŃământul particular
ART. 103
(1) ÎnvăŃământul particular cuprinde atât învăŃământ preuniversitar, cât şi
învăŃământ universitar.
(2) InstituŃiile şi unităŃile de învăŃământ particular acreditate fac parte din
sistemul naŃional de învăŃământ şi educaŃie şi se supun dispoziŃiilor prezentei
legi.
(3) InstituŃiile şi unităŃile de învăŃământ particular dispun de autonomie
organizatorică şi funcŃională în concordanŃă cu reglementările legale referitoare
la organizarea şi funcŃionarea sistemului de învăŃământ.
(4) InstituŃiile şi unităŃile de învăŃământ particular acreditate pot fi sprijinite
de stat.
ART. 104
ÎnvăŃământul particular funcŃionează potrivit legii, dacă:
a) este organizat şi funcŃionează pe principiul nonprofit;
b) este organizat pe principii nediscriminatorii şi respinge ideile, curentele şi
atitudinile antidemocratice, xenofobe, şovine şi rasiste;
c) respectă standardele naŃionale.
ART. 105
(1) ÎnvăŃământul particular preuniversitar se organizează şi funcŃionează cu
aceleaşi niveluri şi în aceleaşi tipuri de unităŃi de învăŃământ ca şi învăŃământul
preuniversitar de stat.
(2) GrădiniŃele, şcolile primare şi gimnaziale, precum şi şcolile de arte şi
meserii se pot înfiinŃa cu autorizarea inspectoratului şcolar, pe baza
documentaŃiei de evaluare.
(3) Liceele, inclusiv cele care cuprind anul de completare, precum şi şcolile
postliceale se pot înfiinŃa cu avizul inspectoratului şcolar şi cu aprobarea
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, pe baza documentaŃiei de evaluare.
ART. 106
(1) Criteriile de evaluare pentru învăŃământul particular preuniversitar se
referă la domeniile fundamentale de organizare şi de funcŃionare: personal
didactic, conŃinut, bază materială şi activitate financiară.
(2) *** Abrogat
ART. 107 *** Abrogat
ART. 108
(1) În învăŃământul particular preuniversitar se aplică planuri similare sau
alternative învăŃământului de stat, care cuprind discipline obligatorii, opŃionale
şi facultative, corespunzător standardelor naŃionale.
(2) Programele analitice ale disciplinelor trebuie să răspundă aceloraşi cerinŃe
ca şi planurile de învăŃământ.

(3) Pentru învăŃământul particular preuniversitar planurile şi programele de
învăŃământ, similare sau alternative învăŃământului de stat, sunt aprobate de
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.
ART. 109
În învăŃământul particular preuniversitar formaŃiunile de studiu (clase, grupe,
subgrupe) nu pot depăşi numeric limitele maxime legale.
ART. 110
(1) În învăŃământul particular preuniversitar posturile didactice se ocupă în
condiŃiile prevăzute de Statutul personalului didactic.
(2) Cadrele didactice din învăŃământul particular preşcolar şi primar trebuie să
aibă norma de bază în unitatea respectivă.
(3) În învăŃământul particular secundar, cel puŃin 40% din numărul
personalului didactic trebuie să fie încadrat cu norma de bază în unitatea
respectivă.
(4) Pentru învăŃământul particular postliceal cel puŃin 50% din posturi,
constituite în conformitate cu prevederile legale, trebuie să fie acoperite cu
personal didactic angajat cu norma de bază în unitatea respectivă.
(5) Personalul didactic de conducere din învăŃământul particular trebuie să fie
angajat cu norma de bază în unitatea de învăŃământ respectivă şi să
îndeplinească cerinŃele Statutului personalului didactic privind ocuparea
funcŃiilor de conducere.
ART. 111
Diplomele sau certificatele acordate de unităŃile din învăŃământul particular
preuniversitar, înfiinŃate potrivit prezentei legi, au valoare şi produc efectele
actelor de studii eliberate în învăŃământul de stat, dacă examenele de absolvire
au fost susŃinute în faŃa unor comisii numite în conformitate cu dispoziŃiile
legale.
ART. 112
Elevii din învăŃământul particular se pot transfera la alte unităŃi de învăŃământ
de stat sau particular, cu acordul unităŃii primitoare şi în condiŃiile stabilite de
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.
ART. 113 *** Abrogat
ART. 114
În învăŃământul particular taxele de şcolarizare se stabilesc de fiecare
instituŃie sau unitate de învăŃământ, în condiŃiile legii.
ART. 115
(1) Baza materială a instituŃiilor şi unităŃilor de învăŃământ particular trebuie
să corespundă standardelor desfăşurării unui proces instructiv-educativ de
calitate: spaŃii adecvate procesului de învăŃământ, în proprietate sau închiriate;
laboratoare proprii, cu dotare corespunzătoare pentru un an în avans faŃă de anul
şcolarizat; bibliotecă dotată cu fond de carte propriu, adecvat conŃinutului
disciplinelor şi nivelului acestora.

(2) Pentru obŃinerea acreditării instituŃia sau unitatea de învăŃământ respectivă
trebuie să facă dovada că în perioada de funcŃionare provizorie a utilizat cel
puŃin 25% din venituri pentru investiŃii în baza materială proprie.
(3) După două cicluri de şcolarizare ulterioare acreditării instituŃia sau
unitatea de învăŃământ trebuie să facă dovada că deŃine în proprietate cel puŃin
50% din spaŃiile de învăŃământ şi că în toată perioada anterioară a utilizat cel
puŃin 25% din venituri pentru investiŃii în baza materială proprie.
(4) În învăŃământul preuniversitar particular şi confesional, consiliul
profesoral al unităŃii respective de învăŃământ decide în legătură cu menŃinerea
personalului în activitatea didactică sau de conducere, după împlinirea vârstei
legale de pensionare.
(5) Patrimoniul unităŃilor de învăŃământ particular şi confesional
preuniversitar este proprietatea privată a fondatorilor.
ART. 116
InstituŃiile şi unităŃile de învăŃământ particular se supun evaluării şi
controlului, în condiŃiile legii.
ART. 116^1
(1) UniversităŃile particulare sunt instituŃii de învăŃământ superior libere,
deschise, autonome atât din punct de vedere academic, cât şi economicofinanciar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de ConstituŃie.
(2) UniversităŃile particulare sunt fondate din iniŃiativa şi cu resursele
materiale şi financiare ale unei persoane fizice, ale unui grup de persoane
fizice, ale unei fundaŃii, asociaŃii, ale unui cult religios sau ale unui alt furnizor
de educaŃie, în condiŃiile legii.
(3) Pentru recunoaşterea şi funcŃionarea lor, instituŃiile de învăŃământ
superior parcurg etapele de autorizare şi acreditare prevăzute de legislaŃia
naŃională şi europeană în domeniul învăŃământului superior. ÎnfiinŃarea
universităŃilor particulare se face prin lege.
(4) Dizolvarea sau desfiinŃarea universităŃilor particulare se poate face şi la
propunerea fondatorilor, adresată Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, în
condiŃiile legii.
ART. 116^2
(1) Structurile şi funcŃiile de conducere ale universităŃilor particulare,
atribuŃiile, modul de constituire, durata mandatelor şi limitele de vârstă ale
cadrelor didactice sunt stabilite de carta universităŃii. Deciziile definitive, în
acest sens, revin universităŃii.
(2) UniversităŃile particulare pot înfiinŃa funcŃia de preşedinte al universităŃii,
ordonator de credite, cu atribuŃii stabilite de carta universităŃii.
ART. 116^3
(1) Patrimoniul universităŃilor particulare constă din patrimoniul iniŃial al
fondatorilor, la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior. Acesta este
compus din bunuri mobile şi imobile şi din creanŃe.

(2) Patrimoniul universităŃilor particulare este proprietatea lor privată, de
care dispun în mod liber. În cazul înstrăinării unor bunuri din patrimoniul
universităŃii, contravaloarea lor revine universităŃii.
(3) În caz de desfiinŃare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul universităŃii
particulare, înfiinŃată prin lege, revine fondatorilor.
ART. 116^4
Sursele de finanŃare a universităŃilor sunt compuse din sumele depuse de
fondatori, taxe de studiu şi alte taxe şcolare, finanŃări de ordin public şi privat,
sponsorizări, donaŃii şi alte asemenea surse legal constituite.
ART. 117
(1) ÎnvăŃământul cooperatist se desfăşoară în unităŃi care sunt proprietatea
asociaŃiilor cooperatiste.
(2) FinanŃarea învăŃământului cooperatist se asigură din fonduri proprii ale
asociaŃiilor cooperatiste, din taxe şcolare şi din alte surse.
(3) *** Abrogat
(4) UnităŃilor de învăŃământ obligatoriu cooperatist li se aplică toate
prevederile, obligaŃiile şi drepturile învăŃământului particular preuniversitar
obligatoriu.
CAP. 12
ÎnvăŃământul pentru persoanele aparŃinând minorităŃilor naŃionale
ART. 118
Persoanele aparŃinând minorităŃilor naŃionale au dreptul să studieze şi să se
instruiască în limba maternă la toate nivelurile şi formele de învăŃământ, precum
şi la tipurile de învăŃământ pentru care există o cerere suficientă, în condiŃiile
legii.
ART. 119
(1) În funcŃie de necesităŃile locale se pot organiza, la cerere şi în condiŃiile
legii, grupe, clase, secŃii sau şcoli cu predarea în limbile minorităŃilor naŃionale.
(2) Prevederile alin. (1) se vor aplica fără a se aduce atingere învăŃării limbii
oficiale şi predării în această limbă.
ART. 120
(1) Disciplina Limba română se predă în învăŃământul primar după programe
şcolare şi manuale elaborate în mod special pentru minoritatea respectivă. În
învăŃământul gimnazial disciplina Limba şi literatura română se predă după
programe şcolare identice cu cele pentru clasele cu predare în limba română şi
manuale specifice. În învăŃământul liceal disciplina Limba şi literatura română
se predă după programe şcolare şi manuale identice cu cele pentru clasele cu
predare în limba română.
(2) În învăŃământul primar cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale Istoria
românilor şi Geografia României se predau în aceste limbi după programe
şcolare şi manuale identice cu cele pentru clasele cu predare în limba română, cu

obligaŃia transcrierii şi însuşirii toponomiei şi a numelor proprii româneşti în
limba română. În învăŃământul gimnazial şi liceal Istoria românilor şi Geografia
României se predau în limba română, după programe şcolare şi manuale identice
cu cele pentru clasele cu predare în limba română. Examinarea la Istoria
românilor şi Geografia României se face în limba de predare a acestora.
(3) În programele şi manualele de istorie universală şi de istorie a românilor
se vor reflecta istoria şi tradiŃiile minorităŃilor naŃionale din România.
(4) În învăŃământul gimnazial se introduce, la cerere, ca disciplină de studiu,
Istoria şi tradiŃiile minorităŃilor naŃionale, cu predare în limba maternă.
Programele analitice şi manualele la această disciplină sunt aprobate de
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.
ART. 121
Elevilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale, care frecventează unităŃi de
învăŃământ cu predare în limba română, li se asigură, la cerere şi în condiŃiile
legii, ca disciplină de studiu, limba şi literatura maternă, precum şi istoria şi
tradiŃiile minorităŃii naŃionale respective.
ART. 122
În învăŃământul de stat din şcolile de arte şi meserii şi anul de completare,
precum şi în învăŃământul liceal şi postliceal de specialitate, în care, la cerere şi
în condiŃiile legii, predarea se face în limba maternă la disciplinele de
specialitate, este obligatorie însuşirea terminologiei de specialitate şi în limba
română.
ART. 123
(1) În cadrul instituŃiilor de învăŃământ universitar de stat se pot organiza, în
condiŃiile legii, la cerere, grupe, secŃii, colegii şi facultăŃi cu predare în limbile
minorităŃilor naŃionale. În acest caz se va asigura însuşirea terminologiei de
specialitate în limba română. La cerere şi prin lege se pot înfiinŃa instituŃii de
învăŃământ superior multiculturale. Limbile de predare în aceste instituŃii de
învăŃământ superior se stabilesc în cadrul legii de înfiinŃare.
(2) Se recunoaşte dreptul persoanelor aparŃinând minorităŃilor naŃionale de a
înfiinŃa şi de a administra propriile instituŃii de învăŃământ superior particulare,
conform legii.
(3) Se încurajează instituŃiile de învăŃământ superior cu structuri şi activităŃi
multiculturale pentru promovarea convieŃuirii interetnice armonioase şi a
integrării la nivel naŃional şi european.
(4) La toate formele de învăŃământ în limba română sau în limbile
minorităŃilor naŃionale se poate înscrie şi pregăti orice cetăŃean român, indiferent
de limba sa maternă şi de limba în care a urmat studiile anterioare.
ART. 124
În învăŃământul de toate gradele şi nivelurile probele de admitere şi probele
examenelor de absolvire pot fi susŃinute în limba în care au fost studiate
disciplinele respective, în condiŃiile legii.
ART. 125

Ministerul EducaŃiei şi Cercetării asigură, în limba de predare, pregătirea şi
perfecŃionarea personalului didactic, precum şi manuale şcolare şi alte materiale
didactice.
ART. 126
În conducerea unităŃilor şi a instituŃiilor de învăŃământ în care există grupe,
clase sau secŃii cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale se asigură o
reprezentare proporŃională a cadrelor didactice din rândul minorităŃilor, cu
respectarea competenŃei profesionale.
TITLUL III
ConŃinutul învăŃământului
CAP. 1
ÎnvăŃământul preuniversitar
ART. 127
(1) ConŃinutul învăŃământului preuniversitar este asigurat prin Curriculumul
naŃional. Curriculumul naŃional este ansamblul coerent al planurilor-cadru de
învăŃământ, al programelor şi al manualelor şcolare din învăŃământul
preuniversitar. Acest ansamblu cuprinde o componentă comună pentru toate
şcolile de acelaşi tip şi o altă componentă aflată la decizia şcolii.
(2) Planurile-cadru de învăŃământ cuprind disciplinele obligatorii, opŃionale şi
facultative, precum şi numărul minim şi maxim de ore aferent fiecăreia dintre
acestea.
(3) Programele şcolare stabilesc pentru fiecare disciplină din planul de
învăŃământ obiectivele instructiv-educative şi formative ale disciplinei şi
evidenŃiază conŃinuturile fundamentale de ordin teoretic, experimental şi
aplicativ, oferind orientări metodologice generale pentru realizarea acestora.
ART. 128
(1) Planurile-cadru de învăŃământ şi programele şcolare pentru învăŃământul
preuniversitar se elaborează de comisiile naŃionale de specialitate, fiind
coordonate şi avizate de Consiliul NaŃional pentru Curriculum, şi se aprobă de
către ministrul educaŃiei şi cercetării.
(2) În unităŃile de învăŃământ se utilizează numai manuale şcolare aprobate de
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.
(3) În unităŃile de învăŃământ preuniversitar se pot utiliza manuale alternative.
Cadrul didactic are dreptul de a recomanda elevilor un anumit manual, pe baza
criteriilor stabilite de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.
(4) Obiectivele specifice în evaluarea procesului instructiv-educativ pe fiecare
nivel de învăŃământ se stabilesc prin standarde aprobate de Ministerul EducaŃiei
şi Cercetării.
CAP. 2

ÎnvăŃământul superior
ART. 129
(1) În instituŃiile de învăŃământ superior planurile de învăŃământ se elaborează
de facultăŃi sau departamente, se analizează în cadrul consiliilor acestora, se
aprobă de senatele universitare şi se avizează de Ministerul EducaŃiei şi
Cercetării, pentru a fi în concordanŃă cu standardele naŃionale. Modificarea
planurilor de învăŃământ se poate face numai începând cu anul I.
(2) Programele analitice se elaborează de titularii de discipline şi se aprobă de
catedră sau de departament.
ART. 130
În funcŃie de specificul facultăŃilor şi al specializărilor, planurile de
învăŃământ şi programele analitice pot fi concepute şi în structură modulară.
CAP. 3
Activitatea extraşcolară
ART. 131
(1) ConŃinutul instruirii şi educaŃiei la toate nivelurile de organizare a
învăŃământului se completează prin activităŃi extraşcolare.
(2) Activitatea extraşcolară se organizează de către şcoli, cluburi, palate ale
copiilor şi elevilor, administraŃiile judeŃene ale taberelor, conducerile taberelor
şcolare şi bazelor sportive, turistice şi de agrement şi de alte unităŃi pentru
activităŃi complementare, cu sprijinul familiei şi al altor factori interesaŃi.
(3) ActivităŃile extraşcolare au conŃinut ştiinŃific, cultural-artistic, umanitar,
ecologic, moral-civic, tehnico-aplicativ, turistic, sportiv, precum şi caracter
recreativ.
(4) Palatul NaŃional al Copiilor şi Elevilor din Bucureşti, subordonat
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, precum şi palatele copiilor din judeŃe, aflate
în subordinea inspectoratelor şcolare, au şi rol metodologic pentru activităŃile
extraşcolare.
ART. 132
(1) Organizarea şi competenŃele unităŃilor specializate în activitatea
extraşcolară se stabilesc prin regulament aprobat de Ministerul EducaŃiei şi
Cercetării, în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului.
(2) Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, prin inspectoratele şcolare, asigură şi
controlează realizarea obiectivelor instruirii şi educaŃiei extraşcolare.
CAP. 4
EducaŃia permanentă
ART. 133

Pentru asigurarea educaŃiei permanente Ministerul EducaŃiei şi Cercetării
colaborează cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu alte ministere interesate,
precum şi cu mijloacele de informare în masă, cultele religioase, universităŃile
populare, fundaŃiile culturale, alte societăŃi şi instituŃii, pentru a facilita accesul
la ştiinŃă şi cultură al tuturor cetăŃenilor, indiferent de vârstă, în vederea adaptării
lor la mutaŃiile majore care survin în viaŃa socială.
ART. 134
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, prin unităŃile şi instituŃiile sale, acordă, pe
bază de contract, asistenŃă de specialitate celor care organizează diferite
programe de instruire a adulŃilor în sistemul educaŃiei permanente şi al
conversiei profesionale sau poate organiza asemenea programe din proprie
iniŃiativă.
ART. 135
(1) Persoanele juridice sau fizice pot organiza, în cadrul sistemului de formare
continuă, împreună cu unităŃi sau instituŃii de învăŃământ ori separat, cursuri de
calificare, perfecŃionare şi conversie profesională a adulŃilor, care oferă
certificate de competenŃă profesională recunoscute pe piaŃa muncii.
(2) Persoanele juridice pot organiza cursurile prevăzute la alin. (1) numai dacă
au prevăzut în statut aceste activităŃi şi dacă sunt autorizate de Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării şi, după caz, de Ministerul Muncii, SolidarităŃii Sociale şi
Familiei sau de alte autorităŃi publice, în baza criteriilor de evaluare stabilite prin
regulament aprobat de cele două ministere, cu respectarea standardelor
ocupaŃionale, conform legii. Persoanele fizice pot organiza asemenea activităŃi
numai în condiŃiile autorizării menŃionate.
(3) Modul de certificare a competenŃelor profesionale în cadrul sistemului de
formare continuă se stabileşte de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, împreună cu
Ministerul Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei, în concordanŃă cu
standardele ocupaŃionale, potrivit legii.
(4) Pe perioada în care urmează cursuri de perfecŃionare a pregătirii
profesionale personalul instituŃiilor publice are dreptul la salariu de bază şi la
celelalte adaosuri la acesta. În cazul în care cursurile sunt organizate în altă
localitate, decât cea de domiciliu, personalul instituŃiilor publice participant la
acestea beneficiază şi de drepturile cuvenite, potrivit dispoziŃiilor legale,
salariaŃilor instituŃiilor publice aflaŃi în delegare.
ART. 136
(1) Pentru instruirea adulŃilor, precum şi pentru sprijinirea sistemului de
învăŃământ în realizarea unor obiective specifice pot fi organizate, cu aprobarea
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, instituŃii şi reŃele de învăŃământ deschis sau
la distanŃă, care utilizează tehnologiile moderne de comunicare şi de preluare a
informaŃiilor.
(2) Cheltuielile necesare pentru acest sistem de învăŃământ sunt suportate de
către beneficiari şi de instituŃiile interesate.

CAP. 5
Bibliotecile din învăŃământ
ART. 137
(1) În sistemul de învăŃământ funcŃionează, ca parte integrantă, o reŃea de
biblioteci specializate: biblioteci centrale universitare şi biblioteci pedagogice,
ca instituŃii cu personalitate juridică subordonate direct Ministerului EducaŃiei şi
Cercetării; biblioteci ale instituŃiilor de învăŃământ superior, ale facultăŃilor,
colegiilor, departamentelor, catedrelor; biblioteci ale caselor corpului didactic;
biblioteci şcolare.
(2) Bibliotecile menŃionate la alin. (1) funcŃionează pe bază de regulamente
aprobate de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.
(3) Bibliotecile din învăŃământ pot organiza, cu aprobarea Ministerului
EducaŃiei şi Cercetării şi în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor, secŃii
specifice, precum şi alte forme pe care le consideră necesare pentru studiul
individual al adulŃilor.
ART. 138
Pregătirea personalului de specialitate pentru biblioteci este asigurată de
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării prin studii universitare de scurtă şi de lungă
durată, iar perfecŃionarea acestuia este coordonată de Ministerul EducaŃiei şi
Cercetării.
ART. 139
Coordonarea activităŃii reŃelei bibliotecilor din învăŃământ se asigură de
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.
TITLUL IV
Conducerea învăŃământului
CAP. 1
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi alte organisme de nivel naŃional
ART. 140
(1) Ministerul EducaŃiei şi Cercetării se organizează şi funcŃionează potrivit
legii. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, ca organ de specialitate, are răspunderea
de a elabora şi de a aplica politica educaŃională, în conformitate cu art. 2.
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării are drept de iniŃiativă şi de execuŃie în
domeniul politicii financiare şi a resurselor umane din sfera educaŃiei şi
colaborează cu alte ministere implicate în dezvoltarea învăŃământului.
(2) Pentru exercitarea atribuŃiilor sale, Ministerul EducaŃiei şi Cercetării
constituie structuri de experŃi şi se sprijină pe organisme consultative, la nivel
naŃional, alcătuite pe criterii de prestigiu profesional şi moral: Consiliul
NaŃional pentru Reformă a ÎnvăŃământului, Consiliul NaŃional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, Consiliul NaŃional pentru

FinanŃarea ÎnvăŃământului Superior, Consiliul NaŃional pentru FinanŃarea
ÎnvăŃământului Preuniversitar, Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din
ÎnvăŃământul Superior, Consiliul NaŃional al Bibliotecilor, Consiliul NaŃional
pentru Formare şi EducaŃie Continuă, comisiile naŃionale de specialitate pe
discipline şi structurile manageriale ale programelor de reformă. ComponenŃa
consiliilor şi regulamentele lor de funcŃionare se aprobă prin ordin al
ministrului educaŃiei şi cercetării. În exercitarea atribuŃiilor sale, Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării consultă, după caz, societăŃile ştiinŃifice naŃionale ale
cadrelor didactice, federaŃiile sindicale reprezentative la nivel de ramură,
structurile asociative ale autorităŃilor administraŃiei publice locale, ca parteneri
sociali, şi organizaŃiile studenŃeşti şi de elevi, recunoscute pe plan naŃional.
(3) Pentru confirmarea titlurilor, diplomelor şi certificatelor universitare
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării constituie Consiliul NaŃional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. Membrii consiliului sunt
profesori universitari, personalităŃi de prestigiu ştiinŃific, cultural şi moral,
recunoscute pe plan naŃional sau internaŃional. Ei sunt selectaŃi pe baza
propunerilor senatelor universitare. Consiliul funcŃionează potrivit unui
regulament propriu, aprobat prin ordin al ministrului educaŃiei şi cercetării.
(4) Consiliul NaŃional al Rectorilor se constituie şi funcŃionează în baza
statutului propriu.
(5) În subordinea Ministerului EducaŃiei şi Cercetării funcŃionează:
a) Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei, ca institut de cercetare şi dezvoltare care
activează în domeniul inovării şi reformei sistemului naŃional de învăŃământ;
b) FederaŃia Sportului Şcolar şi Universitar, ca unitate autonomă cu
personalitate juridică. FederaŃia Sportului Şcolar şi Universitar coordonează
activitatea sportivă a asociaŃiilor sportive şcolare şi universitare. FederaŃia
Sportului Şcolar şi Universitar se afiliază la federaŃiile internaŃionale ale
sportului şcolar, respectiv universitar. Cluburile sportive şcolare şi universitare,
înfiinŃate conform prevederilor art. 40 alin. (1), au personalitate juridică şi se pot
afilia la federaŃiile de specialitate. Transferarea sportivilor din aceste cluburi se
face în baza reglementărilor federaŃiilor de specialitate, potrivit regimului de
transferuri aplicat celorlalte cluburi sportive.
ART. 141
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării elaborează, coordonează şi aplică politica
naŃională în domeniul educaŃiei. În acest scop exercită următoarele atribuŃii:
a) coordonează şi controlează sistemul naŃional de învăŃământ;
b) organizează reŃeaua învăŃământului de stat şi propune Guvernului cifrele de
şcolarizare, pe baza studiilor de prognoză, cu consultarea unităŃilor de
învăŃământ, a autorităŃilor locale şi a agenŃilor economici interesaŃi;
c) aprobă Curriculumul naŃional şi sistemul naŃional de evaluare, asigură şi
supraveghează respectarea acestora;
d) coordonează activitatea de cercetare ştiinŃifică din învăŃământ;

e) asigură cadrul pentru producŃia manualelor şcolare; asigură finanŃarea
şcolilor pentru achiziŃionarea de manuale, conform legii;
f) elaborează criteriile generale de admitere în învăŃământul superior;
g) aprobă înfiinŃarea liceelor şi a şcolilor postliceale;
h) aprobă, conform legii, regulamentele de organizare şi funcŃionare a
unităŃilor subordonate, cu excepŃia instituŃiilor de învăŃământ superior;
i) elaborează studii de diagnoză şi prognoză în domeniul restructurării şi
modernizării învăŃământului şi contribuie la perfecŃionarea cadrului legislativ;
j) asigură cadrul pentru proiectarea, omologarea şi producŃia mijloacelor de
învăŃământ;
k) asigură cadrul organizatoric pentru selecŃionarea şi pregătirea adecvată a
elevilor cu aptitudini deosebite;
l) asigură şcolarizarea specializată şi asistenŃa psihopedagogică adecvată a
copiilor şi a tinerilor cu deficienŃe fizice, senzoriale, mentale sau asociate;
m) analizează modul în care se asigură protecŃia socială în învăŃământ şi
propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi autorităŃilor publice locale
abilitate;
n) coordonează activitatea bibliotecilor universitare din subordine;
o) răspunde de formarea şi perfecŃionarea personalului didactic;
p) coordonează, potrivit legii, numirea, transferarea, eliberarea şi evidenŃa
personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control şi a celui auxiliar
din unităŃile subordonate;
q) asigură repartizarea Fondului naŃional al formării profesionale, cu
consultarea factorilor interesaŃi;
r) răspunde de evaluarea sistemului naŃional de învăŃământ pe baza
standardelor naŃionale;
s) elaborează şi aplică strategiile de reformă, pe termen mediu şi lung, ale
învăŃământului şi educaŃiei;
t) elaborează împreună cu alte ministere strategia colaborării cu alte state şi cu
organismele internaŃionale specializate în domeniul învăŃământului şi cercetării
ştiinŃifice;
u) colaborează, pe bază de protocoale, cu statele în care trăieşte populaŃie de
naŃionalitate sau de origine română, pentru promovarea şi desfăşurarea
învăŃământului în limba maternă;
v) elaborează norme specifice pentru construcŃiile şcolare şi pentru dotarea
acestora;
w) stabileşte modalităŃile de recunoaştere şi de echivalare a diplomelor, a
certificatelor şi a titlurilor ştiinŃifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme
interne, Ńinând seama şi de înŃelegerile şi convenŃiile internaŃionale;
x) stabileşte pentru învăŃământul preuniversitar de stat structura anului şcolar,
sesiunile de examene, perioadele de desfăşurare a concursurilor, precum şi
vacanŃele şcolare;

y) controlează modul de respectare a normelor financiar-contabile, de
execuŃie bugetară şi de administrare a patrimoniului din sistemul naŃional al
învăŃământului de stat; încasează taxe, în lei şi în valută, pentru acoperirea
cheltuielilor ocazionate de vizarea şi recunoaşterea actelor de studii, conform
legii.
CAP. 2
Inspectoratele şcolare
ART. 142
Inspectoratele şcolare sunt organe descentralizate de specialitate,
subordonate Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, având, în principal,
următoarele atribuŃii:
a) urmăresc modul de organizare şi de funcŃionare a reŃelei de învăŃământ
preuniversitar, în conformitate cu politica educaŃională la nivel naŃional;
b) asigură aplicarea legislaŃiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea
procesului de învăŃământ;
c) asigură calitatea învăŃământului şi respectarea standardelor naŃionale prin
inspecŃia şcolară;
d) înfiinŃează, cu avizul Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, unităŃi şcolare
ale învăŃământului de stat: grădiniŃe, şcoli primare, gimnazii, şcoli de arte şi
meserii;
e) propun Ministerului EducaŃiei şi Cercetării reŃeaua de şcolarizare din raza
lor teritorială, în conformitate cu politica educaŃională, a studiilor de prognoză,
după consultarea unităŃilor de învăŃământ, a autorităŃilor locale, a agenŃilor
economici şi a partenerilor sociali interesaŃi;
f) asigură, împreună cu autorităŃile administraŃiei publice locale, şcolarizarea
elevilor pe durata învăŃământului obligatoriu;
g) coordonează încadrarea unităŃilor de învăŃământ cu personal didactic
necesar, în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic;
h) organizează şi îndrumă activitatea de perfecŃionare a personalului didactic,
de cercetare ştiinŃifică şi alte acŃiuni complementare din învăŃământul
preuniversitar;
i) coordonează utilizarea, dezvoltarea şi protejarea bazei didactico-materiale
din unităŃile de învăŃământ, împreună cu autorităŃile publice locale;
j) coordonează organizarea admiterii şi a examenelor de absolvire din unităŃile
de învăŃământ, precum şi a concursurilor şcolare;
k) controlează activităŃile şi serviciile de învăŃământ preuniversitar organizate
de agenŃi economici, fundaŃii, asociaŃii, culte şi de alte persoane juridice sau
fizice de pe raza lor teritorială; constată eventualele încălcări ale prevederilor
legale şi iau măsurile prevăzute de lege;
l) coordonează activitatea bibliotecilor din unităŃile de învăŃământ
subordonate;

m) coordonează şi controlează activitatea Casei corpului didactic.
ART. 143
(1) Structura inspectoratelor şcolare judeŃene şi al municipiului Bucureşti se
stabileşte prin ordin al ministrului educaŃiei şi cercetării.
(2) În structura inspectoratelor şcolare din judeŃele cu învăŃământ şi în limbile
minorităŃilor naŃionale sunt cuprinşi şi inspectori şcolari pentru acest învăŃământ.
(3) UnităŃile extraşcolare şi unităŃile conexe învăŃământului preuniversitar
sunt subordonate inspectoratului şcolar.
(4) Inspectoratul şcolar are un consiliu de administraŃie şi un consiliu
consultativ. Consiliul de administraŃie este format din 9 - 11 membri, dintre
care: inspectorul şcolar general, inspectorii şcolari generali adjuncŃi, directorul
Casei corpului didactic, directorul tehnic-administrativ, contabilul-şef,
consilierul juridic al inspectoratului şcolar şi alŃi membri. Inspectorul şcolar
general este preşedintele de drept al consiliului de administraŃie. Consiliul
consultativ este format din directori de unităŃi de învăŃământ, din alte cadre
didactice de prestigiu, inclusiv din învăŃământul superior, din reprezentanŃi ai
părinŃilor, ai autorităŃilor locale administrative, ai comunităŃilor religioase, ai
agenŃilor economici, precum şi din alŃi parteneri sociali. Preşedintele consiliului
consultativ este ales, prin vot secret, dintre membrii acestuia.
(5) Inspectoratele şcolare organizează periodic conferinŃe judeŃene ale
personalului didactic din învăŃământul preuniversitar, pe specialităŃi, cu rol
consultativ, participativ şi metodic.
ART. 144
(1) Inspectorul şcolar general, inspectorii şcolari generali adjuncŃi şi directorul
Casei corpului didactic sunt numiŃi prin ordin al ministrului educaŃiei şi
cercetării, pe baza criteriilor de competenŃă profesională şi managerială,
conform legii.
(2) Inspectorii şcolari se numesc de către inspectorul şcolar general, prin
concurs, pe baza criteriilor de competenŃă profesională şi managerială, de regulă
pe o perioadă de 4 ani, conform legii.
CAP. 3
Conducerea instituŃiilor şi a unităŃilor de învăŃământ
ART. 145
(1) Unitatea de învăŃământ preuniversitar este condusă de consiliul de
administraŃie.
(2) Directorul unităŃii de învăŃământ este preşedintele consiliului de
administraŃie.
(3) Directorul exercită conducerea executivă a unităŃii de învăŃământ, în
conformitate cu responsabilităŃile şi atribuŃiile conferite de lege, cu hotărârile şi
deciziile consiliilor locale şi cu hotărârile consiliului de administraŃie al

unităŃii. În activitatea de conducere directorul este ajutat, după caz, de
directorul adjunct şi se bazează pe consiliul profesoral şi pe consiliul şcolar.
(4) Consiliul profesoral al unităŃii de învăŃământ, cu rol de decizie în
domeniul instructiv-educativ, este format din personalul didactic de predare din
unitatea respectivă şi este prezidat de director.
(5) Consiliile prevăzute la alin. (1) şi (4) funcŃionează în baza unor
regulamente elaborate de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, cu consultarea
federaŃiilor sindicale reprezentative din învăŃământ şi a structurilor asociative
ale autorităŃilor administraŃiei publice locale.
(6) Consiliul de administraŃie al unităŃii de învăŃământ, cu rol de decizie în
domeniul administrativ, este format din director, director adjunct,
reprezentantul consiliului local, reprezentantul primarului, reprezentanŃi ai
părinŃilor, 1 - 5 reprezentanŃi ai cadrelor didactice, reprezentantul agenŃilor
economici şi un reprezentant al elevilor, pentru ciclul secundar superior.
(7) Ocuparea funcŃiilor de director şi de director adjunct se face în urma
câştigării concursului, desfăşurat pe baza criteriilor de competenŃă profesională
şi managerială, cu avizele consultative ale consiliului de administraŃie şi ale
consiliului local. Metodologia concursului se stabileşte de Ministerul EducaŃiei
şi Cercetării şi se aprobă prin ordin al ministrului.
(8) Directorii unităŃilor de învăŃământ preşcolar, ai unităŃilor de învăŃământ
gimnazial şi ai unităŃilor de învăŃământ cu clasele I - X sunt numiŃi, în urma
câştigării concursului, de către inspectorul şcolar general, pentru o perioadă de
4 ani.
(9) Directorii unităŃilor din învăŃământul liceal, postliceal şi ai şcolilor de
arte şi meserii sunt numiŃi, în urma câştigării concursului, prin ordin al
ministrului educaŃiei şi cercetării, la propunerea inspectorului şcolar general,
pentru o perioadă de 4 ani.
(10) Directorii unităŃilor destinate activităŃilor extraşcolare sunt numiŃi de
ministrul educaŃiei şi cercetării, la unităŃile direct subordonate Ministerului
EducaŃiei şi Cercetării, şi de către inspectorul şcolar general, la unităŃile din
subordinea inspectoratului şcolar.
ART. 145^1
(1) UnităŃile particulare de învăŃământ sunt unităŃi libere, deschise, autonome
atât din punct de vedere organizatoric, cât şi economico-financiar, având drept
fundament proprietatea privată, garantată de ConstituŃie.
(2) Structurile şi funcŃiile de conducere ale unităŃilor de învăŃământ
particular, atribuŃiile, modul de constituire, durata mandatelor şi limitele de
vârstă ale cadrelor didactice sunt stabilite prin regulamentele de organizare şi
funcŃionare a acestora, în concordanŃă cu prevederile legale.
ART. 145^2
(1) Unitatea de învăŃământ preuniversitar particular este condusă de
consiliul de administraŃie, prezidat de preşedinte sau de directorul unităŃii de

învăŃământ. Preşedintele consiliului de administraŃie este, de drept,
reprezentantul desemnat al persoanei juridice finanŃatoare.
(2) Directorul unităŃii de învăŃământ particular exercită conducerea
executivă, în strictă conformitate cu responsabilităŃile şi atribuŃiile conferite de
lege, cu hotărârile consiliului de administraŃie al unităŃii şi cu respectarea
prevederilor regulamentului de organizare şi funcŃionare a acesteia.
(3) Consiliul profesoral al unităŃii de învăŃământ particular este format din
personalul didactic de predare din unitatea respectivă, reprezentanŃi ai elevilor
şi ai părinŃilor, având rolul şi atribuŃiile specificate în regulamentul de
organizare şi funcŃionare a unităŃii.
(4) Directorii unităŃilor din învăŃământul particular sunt numiŃi de
conducerea persoanei juridice finanŃatoare, la propunerea consiliului de
administraŃie al unităŃii de învăŃământ. Actul de numire se aduce la cunoştinŃă
inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea şcolară.
(5) Directorii unităŃilor particulare destinate activităŃilor extraşcolare sunt
numiŃi de persoana juridică finanŃatoare.
ART. 146
(1) InstituŃiile de învăŃământ superior sunt conduse de senate, iar facultăŃile
şi departamentele, de consilii. Senatele sunt prezidate de rectori, consiliile
facultăŃilor, de decani, iar consiliile departamentelor, de directori. Hotărârile
senatelor, ale consiliilor facultăŃilor şi ale departamentelor se iau cu
majoritatea voturilor membrilor prezenŃi, dacă numărul lor reprezintă cel puŃin
două treimi din totalul membrilor.
(2) InstituŃiile de învăŃământ superior pot înfiinŃa funcŃia de preşedinte al
universităŃii, cu atribuŃii stabilite prin Carta universităŃii.
ART. 147
(1) Conducerea operativă a instituŃiei de învăŃământ superior este asigurată de
către biroul senatului, alcătuit conform Statutului personalului didactic şi Cartei
universitare.
(2) Preşedintele biroului senatului este rectorul.
CAP. 4
Evaluarea în învăŃământ
ART. 148
(1) *** Abrogat
(2) Evaluarea învăŃământului universitar şi postuniversitar se asigură prin
forme specifice, în conformitate cu dispoziŃiile legale şi cu normele autonomiei
universitare.
(3) În sistemul naŃional de învăŃământ şi educaŃie notarea se face, de regulă,
de la 10 la 1.

(4) Se recomandă aplicarea creditelor transferabile şi recunoaşterea lor atât în
cadrul aceleiaşi instituŃii sau unităŃi de învăŃământ, cât şi între instituŃii sau
unităŃi de învăŃământ din Ńară şi din străinătate.
ART. 149
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării asigură evaluarea periodică a nivelului de
pregătire profesională şi metodică a personalului didactic din învăŃământ.
ART. 150
(1) Inspectorul şcolar general elaborează, la sfârşitul fiecărui an şcolar, un
raport privind starea învăŃământului din judeŃ, respectiv din municipiul
Bucureşti. Acest raport se prezintă Ministerului EducaŃiei şi Cercetării,
prefecturii, consiliului judeŃean, consiliilor locale şi tuturor unităŃilor de
învăŃământ din judeŃ, respectiv din municipiul Bucureşti.
(2) Rectorul instituŃiei de învăŃământ superior elaborează, la sfârşitul fiecărui
an universitar, un raport privind starea instituŃiei de învăŃământ, pe care îl
transmite Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, prefecturii şi consiliului judeŃean,
respectiv al municipiului Bucureşti.
(3) Ministrul educaŃiei şi cercetării înaintează Parlamentului raportul anual
asupra stării sistemului naŃional de învăŃământ, până la data de 15 octombrie.
Concomitent sunt prezentate direcŃiile şi priorităŃile de dezvoltare a
învăŃământului preuniversitar şi superior. Raportul anual se dă publicităŃii.
TITLUL V
Resurse umane
CAP. 1
Personalul din învăŃământ. Elevi şi studenŃi
ART. 151
(1) Personalul din învăŃământ este format din personal didactic, personal de
cercetare, personal didactic auxiliar şi personal administrativ.
(2) Personalul didactic este format din:
a) educatoare - în învăŃământul preşcolar;
b) învăŃători - în învăŃământul primar;
c) institutori - în învăŃământul preşcolar şi primar;
d) maiştri-instructori - în învăŃământul secundar şi postliceal;
e) profesori - în învăŃământul primar, secundar şi postliceal;
f) preparatori universitari, asistenŃi universitari, lectori universitari (şefi de
lucrări), conferenŃiari universitari, profesori universitari şi profesori universitari
consultanŃi - în învăŃământul superior;
g) formatori.
(3) În învăŃământ poate funcŃiona personal didactic asociat.
(4) Personalul de cercetare este integrat în catedre, departamente, unităŃi sau
centre de cercetare şi de microproducŃie.

(5) În învăŃământul de toate gradele funcŃionează personal didactic auxiliar,
definit conform Statutului personalului didactic.
ART. 152
FuncŃiile didactice pe tipuri şi forme de învăŃământ, precum şi condiŃiile
pentru ocuparea acestora se stabilesc prin Statutul personalului didactic.
ART. 153
(1) Norma didactică pentru învăŃământul preuniversitar se reglementează prin
Statutul personalului didactic.
(2) Norma didactică pentru profilurile cu formaŃiuni specifice de instruire,
precum şi pentru unităŃi de învăŃământ din localităŃi izolate sau pentru clase cu
un număr redus de elevi se reglementează de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.
(3) Norma didactică pentru învăŃământul universitar şi postuniversitar se
reglementează prin Statutul personalului didactic.
ART. 154
(1) În învăŃământul de stat şi particular posturile didactice se ocupă prin
concurs. CondiŃiile pentru ocuparea funcŃiilor de conducere se stabilesc prin
Statutul personalului didactic.
(2) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au un caracter deschis.
La concurs se poate prezenta orice persoană care îndeplineşte condiŃiile
prevăzute de Statutul personalului didactic.
(3) Validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din
învăŃământul preuniversitar de stat se face de către inspectoratele şcolare, la
propunerea comisiilor de concurs.
(4) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice din învăŃământul
universitar şi postuniversitar se aprobă de către consiliile facultăŃilor, la
propunerea comisiilor de concurs, şi se validează de către senatele universitare.
Titlurile didactice de conferenŃiar universitar şi de profesor universitar sunt
confirmate de Consiliul NaŃional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare, prin comisiile de specialitate. Pe baza confirmării
ministrul educaŃiei şi cercetării emite ordin de acordare a titlurilor de
conferenŃiar universitar şi de profesor universitar.
(5) Candidatul la concursul pentru ocuparea unui post didactic cu predare în
altă limbă decât cea în care şi-a făcut studiile superioare susŃine în faŃa unei
comisii de specialitate un test de cunoaştere a limbii în care urmează să facă
predarea.
ART. 155
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării are obligaŃia de a asigura pregătirea şi
perfecŃionarea personalului didactic din sistemul naŃional de învăŃământ şi
stabileşte, prin organisme de specialitate, standardele naŃionale pentru atestarea
calităŃii de cadru didactic.
ART. 156
(1) Drepturile şi îndatoririle personalului didactic sunt prevăzute în Statutul
personalului didactic şi în Carta universitară.

(2) Dreptul la contestaŃie al persoanelor fizice sau juridice din învăŃământ se
exercită prin adresare către forul ierarhic superior celui a cărui decizie este
contestată.
ART. 157
(1) În instituŃiile şi unităŃile de învăŃământ sunt interzise pedepsele corporale.
(2) Personalul didactic care practică asemenea metode va fi sancŃionat
administrativ sau, în funcŃie de gravitatea abaterii, se va supune rigorilor legii.
(3) Drepturile şi îndatoririle elevilor sunt stabilite prin regulament elaborat de
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, iar pentru studenŃi acestea sunt cuprinse în
Carta universitară şi în regulamentele instituŃiilor de învăŃământ superior.
ART. 158
(1) În învăŃământul preuniversitar formaŃiunile de studiu cuprind grupe, clase
sau ani de studiu, după cum urmează:
a) grupa cuprinde în medie 15 preşcolari sau elevi, dar nu mai puŃin de 10 şi
nu mai mult de 20; prin excepŃie, inspectoratul şcolar poate aproba grupe
cuprinzând cel puŃin 7 preşcolari sau elevi;
b) clasa din învăŃământul primar are în medie 20 de elevi, dar nu mai puŃin de
10 şi nu mai mult de 25;
c) clasa din învăŃământul gimnazial are în medie 25 de elevi, dar nu mai puŃin
de 10 şi nu mai mult de 30;
d) clasa din şcoala de arte şi meserii, anul de completare şi învăŃământul
liceal, precum şi anul de studiu din învăŃământul postliceal are în medie 25 de
elevi, dar nu mai puŃin de 15 şi nu mai mult de 30.
(2) În cazuri excepŃionale, bine motivate, formaŃiunile de elevi sau de
preşcolari din grupa mare pot funcŃiona sub efectivul minim sau peste efectivul
maxim, cu aprobarea inspectoratelor şcolare judeŃene, respectiv al municipiului
Bucureşti.
CAP. 2
Formarea continuă a personalului didactic
ART. 159
(1) Formarea continuă a personalului didactic constituie un drept care se
realizează, în principal, prin perfecŃionare şi conversie profesională.
(2) În cadrul sistemului naŃional de învăŃământ perfecŃionarea personalului
didactic din învăŃământul preuniversitar se realizează, în principal, prin formele
prevăzute de Statutul personalului didactic.
(3) Conversia profesională în sistemul de învăŃământ vizează extinderea
pregătirii iniŃiale în vederea obŃinerii dreptului de a preda şi alte discipline sau
de a ocupa alte posturi didactice.
ART. 160
(1) Ministerul EducaŃiei şi Cercetării stabileşte obiectivele şi coordonează
formarea continuă a personalului didactic din învăŃământul preuniversitar,

evaluează, acreditează şi finanŃează programele de formare continuă, inclusiv de
conversie profesională, realizate în:
a) instituŃii de învăŃământ superior, prin facultăŃi, departamente şi catedre,
pentru perfecŃionarea pregătirii de specialitate;
b) instituŃii de învăŃământ superior, prin departamentele sau catedrele de
pregătire a personalului didactic, pentru perfecŃionarea pregătirii metodice şi
psihopedagogice;
c) colegii pedagogice universitare şi licee cu profil pedagogic, pentru
perfecŃionarea de specialitate, metodică şi psihopedagogică a personalului
didactic din învăŃământul preşcolar şi primar;
d) case ale corpului didactic, conform art. 162;
e) centre de perfecŃionare, organizate în unităŃi de învăŃământ, pentru
perfecŃionarea pregătirii de specialitate a personalului didactic cu studii medii;
f) alte structuri abilitate în acest scop de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.
(2) Pentru organizarea activităŃilor prevăzute la alin. (1) instituŃiile menŃionate
pot colabora cu instituŃii similare, precum şi cu agenŃi economici, conform
reglementărilor legale.
ART. 161
(1) Programele de formare continuă a personalului didactic se încheie prin
colocviu sau prin alte forme specifice de evaluare, potrivit legii.
(2) InstituŃiile de învăŃământ superior acreditate pot organiza şi desfăşura
programe de conversie profesională, la nivel universitar şi postuniversitar, cu
durata de cel puŃin un an şi jumătate. Programele sunt aprobate de Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării şi se finalizează cu examen de absolvire. Promovarea
examenului de absolvire conferă dreptul la obŃinerea unei diplome şi dreptul de
a profesa în noua specializare. Aceste activităŃi se pot organiza în formele de
învăŃământ prevăzute de lege.
ART. 162
(1) Casele corpului didactic sunt centre de documentare şi de organizare a
activităŃilor de formare continuă şi a activităŃilor cu caracter ştiinŃific, metodic şi
cultural.
(2) Pentru realizarea activităŃilor prevăzute la alin. (1) Casa corpului didactic
asigură formatori calificaŃi, acreditaŃi de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, şi
finanŃează aceste programe. Formatorii colaborează cu departamentele şi
catedrele de pregătire a personalului didactic din instituŃiile de învăŃământ
superior la activităŃile de formare continuă.
ART. 163
Pentru pregătirea şi perfecŃionarea personalului didactic de conducere,
îndrumare şi control Ministerul EducaŃiei şi Cercetării înfiinŃează şi coordonează
centre şi alte forme instituŃionalizate, cu atribuŃii în acest scop.
ART. 164

PerfecŃionarea personalului didactic din învăŃământul superior de stat este
finanŃată de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării prin bugetele instituŃiilor de
învăŃământ şi se realizează prin:
a) programe de documentare şi schimburi de experienŃă, la nivel naŃional şi
internaŃional;
b) programe de specializare şi cooperare interuniversitară, în Ńară şi în
străinătate;
c) învăŃământ postuniversitar, organizat potrivit prevederilor prezentei legi;
d) programe de cercetare ştiinŃifică, realizate în Ńară sau prin cooperare
internaŃională;
e) inovare educaŃională, creaŃie ştiinŃifică, tehnică şi artistică.
ART. 165
PerfecŃionarea personalului didactic auxiliar din întregul sistem naŃional de
învăŃământ se realizează conform prevederilor art. 160.
TITLUL VI
Baza materială şi finanŃarea învăŃământului de stat
ART. 166
(1) Baza materială a învăŃământului de stat constă în întregul activ
patrimonial al Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, al instituŃiilor şi unităŃilor de
învăŃământ şi de cercetare ştiinŃifică din sistemul de învăŃământ existent la data
intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi în activul patrimonial redobândit
sau dobândit ulterior.
(2) În înŃelesul prevederilor alin. (1), baza materială a învăŃământului
cuprinde: spaŃii pentru procesul de învăŃământ şi cercetare ştiinŃifică, mijloace
de învăŃământ şi de cercetare aferente, biblioteci, edituri şi tipografii, staŃiuni
didactice şi de cercetare, unităŃi de microproducŃie, ateliere şcolare, ferme
didactice, grădini botanice, terenuri agricole, cămine, internate, cantine, cluburi
ale elevilor, case de cultură ale studenŃilor, case ale corpului didactic, case
universitare, tabere şcolare, baze şi complexuri cultural-sportive, palate şi case
ale copiilor şi elevilor, baze de odihnă şi tratament, spaŃii cu destinaŃia de
locuinŃă, precum şi orice alt obiect de patrimoniu destinat învăŃământului şi
salariaŃilor din învăŃământ.
(3) Baza materială aferentă procesului de instruire şi de educaŃie, prevăzută
la alin. (2) şi realizată din fondurile statului sau din fondul instituŃiilor şi
întreprinderilor de stat în perioada anterioară datei de 22 decembrie 1989 se
reintegrează fără plată în patrimoniul Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, al
instituŃiilor şi unităŃilor de învăŃământ şi de cercetare ştiinŃifică universitară şi,
după caz, în domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv al
sectoarelor municipiului Bucureşti, al consiliilor judeŃene şi al Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, cu excepŃia bunurilor care au intrat în
proprietatea agenŃilor economici privaŃi. Predarea-preluarea se face pe bază de

protocol. În aceleaşi condiŃii se reintegrează fără plată şi imobilele care,
conform art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităŃilor
economice de stat ca regii autonome şi societăŃi comerciale, cu modificările
ulterioare, au trecut în patrimoniul unor societăŃi comerciale, indiferent de
statutul capitalului social al acestora. Reintegrarea se face pe bază de protocol
de predare-preluare. Justa despăgubire se acordă, pentru fiecare caz, prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului EducaŃiei şi Cercetării şi a
Ministerului FinanŃelor Publice, în termen de 60 de zile de la data semnării
protocolului de predare-preluare. Cuantumul despăgubirii se stabileşte în
termen de 30 de zile de la data semnării protocolului de predare-preluare, de
către o comisie de evaluare formată din reprezentanŃi ai Ministerului EducaŃiei
şi Cercetării, Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, Ministerului
Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului şi ai Ministerului FinanŃelor
Publice, constituită prin ordin comun.
(3^1) Justa despăgubire prevăzută la alin. (3) se acordă, pentru fiecare caz,
prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului EducaŃiei şi Cercetării
şi a Ministerului FinanŃelor Publice, în termen de 60 de zile de la data semnării
protocolului de predare-preluare.
(3^2) Cuantumul despăgubirii se stabileşte în termen de 30 de zile de la data
semnării protocolului de predare-preluare, de către o comisie de evaluare
formată din reprezentanŃi ai Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, Ministerului
AdministraŃiei şi Internelor, Ministerului Transporturilor, ConstrucŃiilor şi
Turismului şi ai Ministerului FinanŃelor Publice, constituită prin ordin comun.
(4) Baza materială a instituŃiilor de învăŃământ superior de stat şi de
cercetare ştiinŃifică universitară este de drept proprietatea acestora. Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării este împuternicit să emită certificate de atestare a
dreptului de proprietate pentru instituŃiile de învăŃământ superior şi de
cercetare ştiinŃifică, pe baza documentaŃiei înaintate de acestea.
(4^1) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităŃile de
învăŃământ preuniversitar de stat - grădiniŃe, şcoli generale, primare şi
gimnaziale, licee, seminarii teologice, grupuri şcolare, şcoli de arte şi meserii şi
şcoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor şi
municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti, şi sunt în
administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor,
respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi
desfăşoară activitatea, prin delegare către consiliile de administraŃie ale
unităŃilor de învăŃământ. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept
proprietatea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat şi sunt administrate
de acestea. Nu fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor şi
municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti, terenurile şi
clădirile deŃinute de unităŃile de învăŃământ în baza unor contracte de
închiriere, concesionare sau comodat, proprietarii acestora fiind alte persoane
fizice sau juridice.

(4^2) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităŃile de
învăŃământ special de stat fac parte din domeniul public judeŃean, respectiv al
municipiului Bucureşti, şi sunt în administrarea consiliului judeŃean, respectiv a
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază
teritorială îşi desfăşoară activitatea, prin delegare către consiliile de
administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ respective. Celelalte componente ale
bazei materiale a unităŃilor de învăŃământ special public sunt de drept
proprietatea unităŃilor de învăŃământ respectiv şi sunt administrate de acestea.
(4^3) Schimbarea destinaŃiei bazei materiale a instituŃiilor şi unităŃilor de
învăŃământ preuniversitar se poate realiza numai cu avizul conform al
ministrului educaŃiei şi cercetării. Înstrăinarea sau schimbarea destinaŃiei
bunurilor din baza materială a învăŃământului fără avizul ministrului educaŃiei
şi cercetării constituie infracŃiune şi se pedepseşte conform legii penale. Actele
de înstrăinare sau de schimbare a destinaŃiei bunurilor din baza materială a
învăŃământului fără avizul conform al ministrului educaŃiei şi cercetării sunt
nule. Administrarea procesului educaŃional din unităŃile de învăŃământ
preuniversitar şi special de stat prevăzute la alin. (4^1) şi (4^2) se face de către
inspectoratele şcolare judeŃene, respectiv de Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti.
(4^4) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea inspectoratele
şcolare, casele corpului didactic, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor,
cluburile sportive şcolare, centrele şi cabinetele de asistenŃă psihopedagogică,
centrele logopedice, cabinetele şcolare, precum şi alte unităŃi din subordinea
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, ale căror cheltuieli curente şi de capital se
finanŃează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului şi sunt
administrate de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, prin inspectoratele şcolare
judeŃene şi prin delegare către consiliile de administraŃie ale acestor unităŃi.
Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităŃilor şi
instituŃiilor respective şi sunt administrate de acestea.
(4^5) Prin excepŃie de la prevederile alin. (4^4), terenul şi clădirea în care îşi
desfăşoară activitatea Palatul NaŃional al Copiilor, aflate în domeniul public al
statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta lege, se trec, cu sarcinile de care sunt grevate, inclusiv
notificările formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din administrarea
Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului în administrarea Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, cu menŃinerea destinaŃiei privind activitatea
educativă extraşcolară pentru copii şi tineri. Predarea-preluarea terenului şi a
clădirii se face pe bază de protocol.
(4^6) Terenurile şi clădirile preluate în mod abuziv de stat după data de 4
septembrie 1940 de la persoane fizice sau juridice fac parte din domeniul privat

al statului în condiŃiile legii şi pot face obiectul unor acte normative de
restituire.
(5) ConstrucŃiile şi terenurile aferente procesului instructiv-educativ nu pot fi
transferate decât cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministrului educaŃiei
şi cercetării, fără plată şi numai în interes public.
(6) Închirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, aflate
în patrimoniul instituŃiilor de învăŃământ superior de stat sau în administrarea
acestora, se poate face pe bază de contract, încheiat în conformitate cu
prevederile legale, cu revizuire anuală. Bunurile, inclusiv terenurile aflate în
administrarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat, disponibile
temporar, pot fi închiriate pe bază de contract, încheiat în conformitate cu
prevederile legale, cu revizuirea anuală a acestuia, numai în conformitate cu
metodologia stabilită de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Închirierea
bunurilor, inclusiv a terenurilor, în condiŃiile prevăzute la alineatele precedente
se face cu prioritate pentru activităŃi de învăŃământ.
(7) DeŃinătorii de bunuri prevăzute la alin. (3) şi (4) care urmează să fie
reintegrate în patrimoniul învăŃământului sunt obligaŃi să pună la dispoziŃie
împuterniciŃilor Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, consiliilor locale sau
consiliilor judeŃene, după caz, toate documentele care atestă proprietatea,
precum şi documentele necesare în vederea înregistrării în evidenŃele contabile.
(8) Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi, după caz, consiliile judeŃene,
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau consiliile locale acŃionează în
justiŃie, prin împuterniciŃii acestora, persoanele juridice sau fizice care refuză
semnarea protocoalelor şi predarea documentelor de proprietate. Aceste acŃiuni
sunt scutite de taxa de timbru.
(9) Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile aparŃinând
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării sau instituŃiilor şi unităŃilor de învăŃământ
şi cercetare ştiinŃifică din sistemul învăŃământului de stat, precum şi asupra
bunurilor aparŃinând consiliilor locale, judeŃene şi, respectiv al Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, în care îşi desfăşoară activitatea unităŃile de
învăŃământ preuniversitar de stat, se face, după caz, în registrul de inscripŃiuni
şi transcripŃiuni, în cărŃile funciare sau în cărŃile de publicitate funciară, cu
scutire de la plata taxelor prevăzute de lege.
(10) *** Abrogat
ART. 167
(1) UnităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat funcŃionează ca unităŃi
finanŃate din fonduri alocate prin bugetele locale ale unităŃilor administrativteritoriale pe a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat şi din
alte surse, potrivit legii.
(2) FinanŃarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat cuprinde:
finanŃarea de bază şi finanŃarea complementară.
(3) FinanŃarea de bază asigură desfăşurarea în condiŃii normale a procesului
de învăŃământ la nivel preuniversitar, conform standardelor naŃionale.

FinanŃarea de bază se asigură prin bugetele locale ale unităŃilor administrativteritoriale de care aparŃin unităŃile de învăŃământ, din sumele defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat şi din alte venituri ale bugetelor locale.
(4) FinanŃarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale
şi alte cheltuieli asociate procesului de învăŃământ. FinanŃarea complementară
se asigură din bugetele locale şi din alte surse, potrivit legii.
(5) FinanŃarea de bază cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli de personal;
b) cheltuieli materiale şi servicii;
c) cheltuieli cu perfecŃionarea profesională, cu excepŃia cheltuielilor care se
suportă de la bugetul de stat;
d) cheltuieli pentru transportul elevilor;
e) cheltuieli pentru navetă, respectiv cele 6 călătorii pe calea ferată prevăzute
de lege, pentru cadrele didactice de predare şi didactice auxiliare.
(6) FinanŃarea complementară cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:
a) consolidări, investiŃii şi reparaŃii capitale;
b) subvenŃii pentru internatele şi cantinele şcolare;
c) cheltuieli pentru organizarea evaluărilor, simulărilor şi examenelor
naŃionale ale elevilor, cu excepŃia cheltuielilor care se suportă de la bugetul de
stat;
d) cheltuieli cu bursele elevilor;
e) *** Abrogată
f) *** Abrogată
g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaŃilor
din învăŃământul preuniversitar de stat, cu excepŃia celor care, potrivit legii, se
efectuează gratuit;
h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităŃi educative, culturalartistice, sportive, turistice.
(7) Baza de calcul a fondurilor alocate unităŃilor de învăŃământ prin şi din
bugetele locale, pentru finanŃarea de bază, o constituie costul standard pe
elev/preşcolar. Costul standard pe elev/preşcolar se determină, pentru fiecare
nivel de învăŃământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcŃie de numărul
de posturi/catedre legal constituite, de limba de predare, de alŃi indicatori
specifici activităŃii de învăŃământ, de calitatea procesului de educaŃie şi formare
profesională, de managementul instituŃional, de specificul instruirii şi de mediul
urban/rural.
(8) Determinarea costului standard pe elev/preşcolar se face de către
Consiliul NaŃional pentru FinanŃarea ÎnvăŃământului Preuniversitar, pe baza
indicatorilor menŃionaŃi la alin. (7), conform normelor metodologice elaborate
de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi aprobate prin hotărâre a
Guvernului. Nivelul costului standard pe elev/preşcolar se aprobă de către
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, cu consultarea partenerilor sociali şi a
structurilor asociative ale autorităŃilor administraŃiei publice locale.

(9) Alocarea fondurilor pentru finanŃarea de bază a unităŃii de învăŃământ se
face pe baza unei formule de finanŃare, care ia în considerare costul standard
pe elev/preşcolar, numărul de elevi/preşcolari din unitatea de învăŃământ,
precum şi factorii de corecŃie dependenŃi de densitatea de elevi în zonă,
severitatea dezavantajelor şi alŃi factori.
(10) AlocaŃia financiară stabilită ca parte din finanŃarea de bază ce revine
unui elev/preşcolar se alocă unităŃii de învăŃământ în care este înscris elevul.
(11) FinanŃarea complementară se face de la bugetul local, în raport cu
necesităŃile unităŃii de învăŃământ preuniversitar de stat, la propunerea
acesteia, şi se prevede, cu prioritate, după caz, în bugetul propriu al comunei,
oraşului, municipiului, sectoarelor municipiului Bucureşti, al municipiului
Bucureşti şi, respectiv, al judeŃului. Nivelul acesteia se stabileşte pe baza unor
programe de finanŃare fundamentate de unităŃile de învăŃământ, în funcŃie de
amploarea nevoilor şi a posibilităŃilor de finanŃare a ordonatorului principal de
credite.
(12) UnităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat pot obŃine venituri proprii.
Acestea nu diminuează finanŃarea de bază şi finanŃarea complementară.
UnităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat pot organiza activităŃi finanŃate
integral din venituri proprii, aprobate prin hotărâre a consiliului de
administraŃie.
(13) FinanŃarea de bază şi finanŃarea complementară a unităŃilor de
învăŃământ se fac pe bază de contract, întocmit conform normelor metodologice
pentru finanŃarea învăŃământului preuniversitar, încheiat între directorul
unităŃii de învăŃământ preuniversitar şi primarul localităŃii în a cărei rază
teritorială se află unitatea de învăŃământ. Contractul se încheie în maximum 30
de zile de la data aprobării bugetului local. Sumele reprezentând finanŃarea de
bază şi finanŃarea complementară se înscriu în bugetul de venituri şi cheltuieli.
(14) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte anual, de fiecare unitate de
învăŃământ preuniversitar de stat, conform normelor metodologice de finanŃare
a învăŃământului preuniversitar, se aprobă şi se execută potrivit prevederilor
legale în vigoare.
(15) Directorul unităŃii de învăŃământ preuniversitar de stat este ordonator
terŃiar de credite.
(16) Excedentele anuale rezultate din execuŃia bugetului de venituri şi
cheltuieli ale activităŃilor finanŃate integral din venituri proprii se reportează în
anul următor şi se folosesc cu aceeaşi destinaŃie sau, cu aprobarea consiliului
de administraŃie, se utilizează pentru finanŃarea altor cheltuieli ale unităŃilor de
învăŃământ.
(17) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului EducaŃiei şi Cercetării,
se asigură următoarele cheltuieli aferente unităŃilor de învăŃământ
preuniversitar, inclusiv pentru învăŃământul special:

a) componenta locală aferentă proiectelor aflate în derulare, cofinanŃate de
Guvernul României şi de organismele financiare internaŃionale, precum şi
rambursările de credite externe aferente proiectelor respective;
b) bursele pentru elevii din Republica Moldova, precum şi bursele pentru
elevii străini şi etnicii români din afara graniŃelor Ńării;
c) organizarea evaluărilor, simulărilor şi examenelor naŃionale;
d) perfecŃionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi didactice
auxiliare, precum şi organizarea examenelor naŃionale de ocupare a posturilor
didactice;
e) manualele şcolare pentru învăŃământul obligatoriu şi pentru elevii cu
dificultăŃi materiale din învăŃământul liceal şi de arte şi meserii;
f) finanŃarea, pe bază de hotărâri ale Guvernului, a unor programe anuale
sau multianuale de investiŃii, modernizare şi dezvoltare a bazei materiale a
instituŃiilor publice de învăŃământ preuniversitar de stat, inclusiv consolidări şi
reabilitări de şcoli şi dotări;
g) finanŃarea unor programe naŃionale de protecŃie socială, stabilite prin
reglementări specifice;
h) finanŃarea privind organizarea, pentru elevi, de concursuri pe obiecte de
învăŃământ şi pe meserii, tehnico-aplicative, ştiinŃifice, de creaŃie, concursuri şi
festivaluri cultural-artistice, campionate şi concursuri sportive şcolare, cu
participare naŃională şi internaŃională, precum şi olimpiade internaŃionale pe
obiecte de învăŃământ.
(18) FinanŃarea cheltuielilor privind inspectoratele şcolare, casele corpului
didactic, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, centrele şi cabinetele de
asistenŃă psihopedagogică, centrele logopedice, cabinetele şcolare, cluburile
sportive şi şcolare se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului
EducaŃiei şi Cercetării.
(18^1) Prin excepŃie de la alin. (18), finanŃarea tuturor cheltuielilor privind
Palatul NaŃional al Copiilor, inclusiv cheltuielile de personal, se asigură din
bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(19) FinanŃarea cheltuielilor curente şi de capital ale unităŃilor de învăŃământ
special se asigură din bugetul consiliului judeŃean, respectiv al sectoarelor
municipiului Bucureşti, şi din bugetul de stat.
(20) Consiliul judeŃean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti asigură
fonduri pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor
şcolare judeŃene/ale municipiului Bucureşti.
(21) Consiliul judeŃean, respectiv Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, alocă prin hotărâri proprii fonduri din cote defalcate din impozitul pe
venit la dispoziŃia acestora, în vederea finanŃării unităŃilor de învăŃământ
preuniversitar de stat.
(22) Cheltuielile aferente facilităŃilor acordate elevilor şi studenŃilor privind
transportul pe calea ferată şi cu metroul se finanŃează prin bugetul Ministerului
Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului.

(23) Cheltuielile ocazionate de desfăşurarea activităŃii Consiliului NaŃional
pentru FinanŃarea ÎnvăŃământului Preuniversitar se suportă din bugetul
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării şi din alte surse, potrivit legii.
ART. 168 *** Abrogat
ART. 169
(1) UnităŃile de învăŃământ primar, gimnazial, liceal, de arte şi meserii, din
mediul rural şi periurban, precum şi instituŃiile de învăŃământ pentru formarea
iniŃială şi continuă a personalului în domeniul apărării, ordinii publice şi
siguranŃei naŃionale, care nu au în proprietate terenuri agricole în extravilan,
primesc în administrare, pentru constituirea lotului didactic experimental sau a
terenurilor de instrucŃie specifică, ori pentru amenajarea de poligoane o
suprafaŃă de 1 hectar pentru şcolile primare, 2 hectare pentru şcolile
gimnaziale, 3 hectare pentru liceele pedagogice, militare, de ordine şi securitate
publică, minimum 5 hectare pentru instituŃiile de învăŃământ postliceal şi
superior militar/ordine şi securitate publică şi minimum 10 hectare pentru
unităŃile de învăŃământ liceal şi şcolile de arte şi meserii cu profil agricol,
agromontan şi silvic, în echivalent arabil.
(2) Loturile experimentale prevăzute la alin. (1) se atribuie, la cerere,
unităŃilor şcolare respective din terenurile agricole şi silvice ce au aparŃinut
şcolilor sau, după caz, din fondul de rezervă al localităŃilor, aflat la dispoziŃia
consiliilor locale.
(3) În cazul în care pe teritoriul localităŃii nu există resurse de pământ
conform prevederilor alin. (2), suprafeŃele cuvenite se atribuie în folosinŃă din
terenurile aflate în proprietatea autorităŃilor publice locale sau în administrarea
AgenŃiei NaŃionale de Dezvoltare şi Amenajare Rurală.
(4) Reconstituirea dreptului de proprietate la unităŃile şcolare prevăzute la
alin. (1), punerea în posesie, precum şi eliberarea titlurilor de proprietate se fac
de către comisiile locale şi judeŃene de aplicare a Legii fondului funciar nr.
18/1991.
ART. 170*)
(1) FinanŃarea învăŃământului de stat se asigură din fonduri publice, în limita
a cel puŃin 4% din produsul intern brut, asigurându-se anual o creştere
permanentă a alocaŃiilor bugetare, în concordanŃă cu următoarele cerinŃe:
a) considerarea dezvoltării învăŃământului ca prioritate naŃională pentru
pregătirea resurselor umane la nivelul standardelor internaŃionale;
b) profesionalizarea resurselor umane în concordanŃă cu diversificarea pieŃei
muncii;
c) dezvoltarea învăŃământului superior şi a cercetării ştiinŃifice universitare
pentru integrare la vârf în viaŃa ştiinŃifică mondială.
(1^1) Pentru finanŃarea învăŃământului de stat din fonduri publice se asigură
anual o creştere a alocaŃiilor bugetare până la minimum 6% din produsul intern
brut în anul 2007.

(2) Sistemul de finanŃare a învăŃământului preuniversitar de stat asigură
descentralizarea fondurilor la nivelul unităŃilor de învăŃământ. ModalităŃile
concrete de proiectare, repartizare şi execuŃie bugetară a fondurilor destinate
învăŃământului preuniversitar de stat se stabilesc prin norme metodologice
aprobate prin hotărâre a Guvernului, elaborate de către Ministerul EducaŃiei şi
Cercetării, împreună cu Ministerul FinanŃelor Publice şi cu Ministerul
AdministraŃiei şi Internelor, cu consultarea federaŃiilor sindicale reprezentative
din învăŃământ şi a structurilor asociative ale autorităŃilor administraŃiei
publice.
(3) InstituŃiile şi unităŃile de învăŃământ pot beneficia şi de alte surse de
venituri dobândite în condiŃiile legii: venituri proprii, subvenŃii, donaŃii,
sponsorizări şi taxe de la persoane juridice şi fizice. Veniturile obŃinute din
sursele menŃionate se gestionează şi se utilizează integral la nivelul instituŃiilor
şi unităŃilor respective, inclusiv pentru majorarea fondului de salarii, fără
vărsăminte la bugetul de stat, la bugetele locale şi fără a afecta alocaŃiile
bugetare.
(4) *** Abrogat
(5) *** Abrogat
(6) ÎnvăŃământului superior i se alocă un fond distinct pentru cercetare
ştiinŃifică universitară din bugetul global al cercetării ştiinŃifice. Alocarea
fondurilor de finanŃare a cercetării ştiinŃifice universitare se face după criterii
competitive, în funcŃie de priorităŃile naŃionale şi de performanŃele obŃinute sau
anticipate. CompetiŃia pentru fondurile de finanŃare a cercetării ştiinŃifice
universitare este deschisă tuturor instituŃiilor de învăŃământ superior acreditate,
precum şi unităŃilor şi instituŃiilor de cercetare-dezvoltare, atestate pentru a
desfăşura activităŃi de cercetare-dezvoltare. Alocarea fondurilor pentru
finanŃarea cercetării ştiinŃifice universitare se face de către Ministerul EducaŃiei
şi Cercetării, la propunerea Consiliului NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din
ÎnvăŃământul Superior.
(6^1) InstituŃiilor de învăŃământ superior acreditate li se alocă un fond
distinct pentru dezvoltarea instituŃională din bugetul alocat Ministerului
EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului. Alocarea fondului pentru dezvoltarea
instituŃională se face după criterii competitive. Metodologia de alocare şi
utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituŃională se aprobă prin hotărâre a
Guvernului. FinanŃarea instituŃiilor de învăŃământ superior acreditate din
fondul pentru dezvoltare instituŃională se face de Ministerul EducaŃiei,
Cercetării şi Tineretului.
(7) Fondurile de investiŃii pentru obiective noi şi dotări cu echipamente se
alocă separat, în funcŃie de priorităŃile strategice ale dezvoltării învăŃământului.
Pot beneficia de alocarea acestor fonduri toate unităŃile şi instituŃiile de
învăŃământ acreditate, conform legii.
(8) ExecuŃia bugetară anuală a instituŃiilor şi unităŃilor de învăŃământ este
publică.

-----------*) Conform art. VI din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 88/2006,
aplicarea prevederilor alineatului (1^1) al articolului 170 din Legea
învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2007.
ART. 171
(1) InstituŃiile de învăŃământ superior de stat funcŃionează ca instituŃii
finanŃate din fondurile alocate de la bugetul de stat şi din alte surse, potrivit
legii.
(2) Veniturile acestor instituŃii se compun din sume alocate de la bugetul
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, pe bază de contract, pentru finanŃarea de
bază şi finanŃarea complementară, realizarea de obiective de investiŃii, fonduri
pentru burse şi protecŃia socială a studenŃilor, precum şi din venituri proprii,
dobânzi, donaŃii, sponsorizări şi taxe percepute în condiŃiile legii de la persoane
fizice şi juridice, române sau străine, şi din alte surse. Aceste venituri sunt
utilizate de instituŃiile de învăŃământ superior, în condiŃiile autonomiei
universitare, în vederea realizării obiectivelor care le revin în cadrul politicii
statului din domeniul învăŃământului şi cercetării ştiinŃifice universitare.
(3) FinanŃarea de bază se asigură din bugetul de stat, în funcŃie de numărul de
studenŃi şi doctoranzi admişi la studii fără taxă, de numărul de cursanŃi, de
nivelul şi specificul instruirii teoretice şi practice şi de ceilalŃi indicatori specifici
activităŃii de învăŃământ, în special de cei referitori la calitatea prestaŃiei în
învăŃământ.
(4) FinanŃarea de bază se realizează de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării,
pentru a se asigura desfăşurarea în condiŃii normale a procesului de învăŃământ,
la nivel universitar şi postuniversitar, conform standardelor naŃionale.
(5) FinanŃarea complementară se asigură atât din sume de la bugetul de stat,
cât şi din surse externe, respectiv împrumuturi şi ajutoare externe.
(6) FinanŃarea complementară se realizează de Ministerul EducaŃiei şi
Cercetării prin:
a) subvenŃii pentru cazare şi masă;
b) fonduri alocate pe bază de priorităŃi şi norme specifice pentru dotări şi alte
cheltuieli de investiŃii şi reparaŃii capitale;
c) fonduri alocate pe baze competiŃionale pentru cercetarea ştiinŃifică
universitară;
d) fonduri alocate pe bază de competiŃie pentru dezvoltarea instituŃională.
(7) FinanŃarea instituŃiilor de învăŃământ superior de stat se face pe bază de
contract încheiat între Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi instituŃia de
învăŃământ superior respectivă, după cum urmează:
a) contract instituŃional pentru finanŃarea de bază, pentru fondul de burse şi
protecŃie socială a studenŃilor, pentru fondul de dezvoltare instituŃională,
precum şi pentru finanŃarea de obiective de investiŃii;

b) contract complementar pentru finanŃarea cercetării ştiinŃifice universitare, a
reparaŃiilor capitale, a dotărilor şi a altor cheltuieli de investiŃii, precum şi
subvenŃii pentru cazare şi masă. Sumele aferente cercetării ştiinŃifice
universitare, cuprinse în contractul complementar, se eşalonează, prin excepŃie
de la alte reglementări, în rate stabilite prin grafice, anexe la contractele de
cercetare respective.
(8) Criteriile prin care se stabileşte finanŃarea instituŃiilor de învăŃământ
superior de stat din bugetul de stat se aprobă de Ministerul EducaŃiei şi
Cercetării, luând în considerare propunerile Consiliului NaŃional de FinanŃare a
ÎnvăŃământului Superior şi, respectiv, ale Consiliului NaŃional al Cercetării
ŞtiinŃifice Universitare. În baza criteriilor aprobate Consiliul NaŃional de
FinanŃare a ÎnvăŃământului Superior şi Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice
Universitare propun Ministerului EducaŃiei şi Cercetării alocarea de fonduri
corespunzătoare pentru finanŃarea instituŃiilor de învăŃământ superior de stat.
Consiliul NaŃional de FinanŃare a ÎnvăŃământului Superior şi Consiliul NaŃional
al Cercetării ŞtiinŃifice Universitare, ca organisme consultative de specialitate,
au personal propriu şi sunt finanŃate de la bugetul Ministerului EducaŃiei şi
Cercetării.
(9) Fondurile pentru burse şi protecŃia socială a studenŃilor se alocă în funcŃie
de numărul de studenŃi şi doctoranzi de la învăŃământul de zi, fără taxă de studii.
(10) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituŃiilor de învăŃământ superior
de stat se aprobă de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, după adoptarea bugetului
de stat, prin ordin al ministrului.
(11) Soldurile rămase la sfârşitul anului din execuŃia bugetului prevăzut în
contractul instituŃional, precum şi soldurile aferente cercetării ştiinŃifice
universitare şi veniturile extrabugetare rămân la dispoziŃia instituŃiilor de
învăŃământ superior şi se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiei,
fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaŃiilor de la bugetul de stat
pentru anul următor.
(12) Indicatorii sintetici din execuŃia bugetară a instituŃiilor de învăŃământ
superior se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ART. 172
(1) Elevii şi studenŃii de la cursurile de zi din învăŃământul de stat pot
beneficia de burse de performanŃă, de merit, burse de studiu şi burse de ajutor
social.
(2) Elevii şi studenŃii pot beneficia de burse pe bază de contract încheiat cu
agenŃi economici ori cu alte persoane juridice sau fizice, precum şi de credite
pentru studiu acordate de bănci în condiŃiile legii.
(3) Bursele acordate elevilor din învăŃământul preuniversitar se suportă din
bugetul de stat.
(4) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării, în colaborare cu Ministerul Muncii, SolidarităŃii Sociale
şi Familiei. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanŃă, de merit,

de studiu şi de ajutor social se stabilesc anual, în consiliile de administraŃie ale
inspectoratelor şcolare şi în senatele universitare, în limitele fondurilor
repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi şi studenŃi a
activităŃilor şcolare şi universitare. Bursele de care beneficiază elevii şi studenŃii
sunt indexabile. Cuantumul minim al bursei studenŃilor trebuie să acopere
cheltuielile de cazare şi de masă.
(5) Elevii, studenŃii şi cursanŃii străini pot beneficia de burse, potrivit
prevederilor legale.
(6) Ministerul EducaŃiei şi Cercetării acordă anual un număr de burse pentru
doctorat cu durata de 4 ani instituŃiilor care organizează această formă de
învăŃământ. Bursele se obŃin prin concurs, la nivelul instituŃiilor de învăŃământ
superior. Bursierii, pe perioada bursei, au drepturile şi obligaŃiile profesionale
ale unui preparator universitar. Activitatea respectivă constituie vechime în
muncă.
(7) Ministerul EducaŃiei şi Cercetării acordă anual burse pentru stagii de studii
universitare şi postuniversitare în străinătate din fonduri constituite în acest
scop. Aceste burse se obŃin prin concurs organizat la nivel naŃional.
(8) La concursurile pentru obŃinerea burselor prevăzute la alin. (6) şi (7) pot
participa studenŃii şi absolvenŃii instituŃiilor de învăŃământ superior de stat şi cei
ai instituŃiilor de învăŃământ superior particular acreditate.
ART. 173
(1) Cheltuielile de întreŃinere a internatelor, căminelor şi cantinelor, destinate
elevilor şi studenŃilor, se acoperă din veniturile proprii ale unităŃilor şi
instituŃiilor de învăŃământ respective; ele se completează cu subvenŃii acordate
din bugetul de stat şi din bugetele locale.
(2) InstituŃiile de învăŃământ superior de stat asigură, pentru efectuarea
practicii comasate a studenŃilor, pe perioada prevăzută în planurile de
învăŃământ, cheltuielile de masă, cazare şi transport, în situaŃiile în care practica
se desfăşoară în afara centrului universitar respectiv.
(3) *** Abrogat
ART. 174*)
(1) Pentru învăŃământul de stat obligatoriu se asigură gratuit manualele
şcolare, inclusiv în format electronic pe pagina proprie de internet a
Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului şi pe CD, unde este cazul.
Beneficiază de aceeaşi gratuitate şi elevii din învăŃământul secundar superior
care provin din familii care au venitul lunar pe membru egal sau mai mic decât
salariul de bază minim brut pe Ńară.
(2) În vederea facilitării accesului la procesul educativ în format electronic,
se acordă fiecărui elev de liceu, odată cu repartizarea calculatorului, un
dispozitiv de memorie detaşabil tip USB cu o capacitate de stocare de minimum
4 GB. Modalitatea de achiziŃie şi de distribuire a dispozitivelor de memorie
detaşabile se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
------------

*) Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 143/2008:
"ART. II
În termen de 3 luni de la adoptarea prezentei legi, Ministerul EducaŃiei,
Cercetării şi Tineretului va supune spre aprobare Guvernului măsurile necesare
pentru achiziŃia şi distribuirea dispozitivelor de memorie detaşabile, în vederea
acordării acestora începând cu anul şcolar 2009 - 2010."
ART. 175
Preşcolarii, elevii şi studenŃii beneficiază de asistenŃă medicală şi psihologică
gratuită în cabinete medicale şi psihologice şcolare ori în policlinici şi unităŃi
spitaliceşti de stat.
ART. 176*)
(1) Elevii şi studenŃii beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul
local în comun, de suprafaŃă şi subteran, precum şi pentru transportul intern
auto, feroviar şi naval, în tot timpul anului calendaristic.
(1^1) Elevilor care nu pot fi şcolarizaŃi în localitatea de domiciliu li se
decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului EducaŃiei şi
Cercetării, prin unităŃile de învăŃământ la care sunt şcolarizaŃi, pe bază de
abonament, în limita a 50 km.
(1^2) Pentru distanŃe mai mari de 50 km se asigură decontarea sumei
reprezentând contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru.
(2) Elevii şi studenŃii orfani sau proveniŃi din casele de copii beneficiază de
gratuitate pentru categoriile de transport prevăzute la alin. (1).
(3) Elevii şi studenŃii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la
muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film şi la alte manifestări culturale
şi sportive organizate de instituŃii publice.
(4) De prevederile acestui articol beneficiază, de asemenea, elevii şi studenŃii
din învăŃământul particular acreditat.
(5) Elevii şi studenŃii cetăŃeni români din afara graniŃelor Ńării, bursieri ai
statului român, beneficiază de gratuitate la toate manifestările prevăzute la alin.
(3) şi de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaŃă şi
subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, în tot
timpul anului calendaristic.
(6) InstituŃiile de învăŃământ superior au dreptul de a acorda, în afara cifrei de
şcolarizare aprobate, cel puŃin un loc pentru studii gratuite absolvenŃilor cu
diplomă de bacalaureat primiŃi din centrele de plasament, în condiŃiile stabilite
de senatul universitar.
ART. 177
(1) ActivităŃile extraşcolare - ştiinŃifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive -,
precum şi cele pentru elevii capabili de performanŃe superioare sunt finanŃate de
la bugetul public naŃional, conform normelor stabilite de Ministerul EducaŃiei şi
Cercetării. În acest scop se pot folosi şi alte surse de finanŃare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul taberelor de creaŃie, sportive şi de
odihnă ale elevilor şi studenŃilor.
ART. 178
InstituŃiile şi unităŃile de învăŃământ pot primi donaŃii din Ńară şi din
străinătate, în conformitate cu legea, dacă servesc politicii educaŃionale a
sistemului naŃional de învăŃământ şi dacă nu sunt contrare intereselor statului
român.
TITLUL VII
DispoziŃii tranzitorii şi finale
ART. 179
(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea
materială, disciplinară, contravenŃională sau penală.
(2) Împiedicarea persoanelor abilitate de a efectua controlul instituŃiilor sau al
unităŃilor de învăŃământ constituie, după caz, abatere disciplinară ori
contravenŃională sau infracŃiune. Constatarea contravenŃiei sau a infracŃiunii şi
aplicarea sancŃiunilor se fac de către autorităŃile abilitate.
ART. 180
(1) Părintele sau tutorele legal instituit are dreptul de a alege forma de
învăŃământ şi felul educaŃiei copilului minor.
(2) Părintele, tutorele legal instituit sau susŃinătorul legal este obligat să ia
măsuri pentru asigurarea frecvenŃei şcolare a elevului în învăŃământul
obligatoriu. Nerespectarea acestei prevederi din culpa părintelui, a tutorelui
legal instituit sau a susŃinătorului legal constituie contravenŃie şi se
sancŃionează cu amendă între 50 lei şi 200 lei.
(3) Constatarea contravenŃiei şi aplicarea amenzii se fac de către autorităŃile
desemnate de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi Ministerul de Interne, printro metodologie comună.
ART. 181
DispoziŃiile prezentei legi se completează cu prevederile legale privind
stabilirea şi sancŃionarea contravenŃiilor.
ART. 182
Asupra dreptului copilului minor de a urma învăŃământul obligatoriu în limba
română sau în limba unei minorităŃi naŃionale hotărăşte părintele sau tutorele
legal instituit.
ART. 183
Până la elaborarea legii speciale de acreditare a unităŃilor învăŃământului
particular preuniversitar criteriile şi standardele de evaluare şi acreditare se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în baza prezentei legi.
ART. 184
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării poate înfiinŃa organe de specialitate în
subordinea sa, potrivit legii.

ART. 185
Activitatea de cercetare ştiinŃifică finanŃată de la bugetul de stat, desfăşurată
de personalul didactic, este remunerată în raport cu salariul orar corespunzător
funcŃiei didactice, dacă în contract nu există alte prevederi.
ART. 186
Depăşirea duratei învăŃământului universitar gratuit, corespunzător art. 62 şi
67, se suportă de studenŃi, cu excepŃia celor care au avizul comisiei medicale şi
aprobarea senatului universitar, conform reglementărilor legale.
ART. 187
Statutul profesional al absolvenŃilor de colegii universitare se stabileşte de
către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării împreună cu Ministerul Muncii,
SolidarităŃii Sociale şi Familiei, în termen de 6 luni de la data publicării
prezentei legi în Monitorul Oficial al României.
ART. 188
Carta universitară nu poate avea prevederi contrare legislaŃiei în vigoare.
Nerespectarea legilor în conŃinutul Cartei universitare atrage nulitatea de drept a
actului respectiv.
ART. 189 *** Abrogat
ART. 190
(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în
Monitorul Oficial al României*). Pe data intrării în vigoare a legii se abrogă
Legea educaŃiei şi învăŃământului nr. 28/1978, precum şi orice alte dispoziŃii
contrare prezentei legi.
(2) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial
al României Ministerul EducaŃiei şi Cercetării elaborează regulamentele care
decurg din aplicarea acestei legi şi stabileşte măsuri tranzitorii.
-----------*) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.
NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile art. II şi art. III din OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr. 156/2008.
"ART. II
Personalul Palatului NaŃional al Copiilor va fi preluat, în condiŃiile legii, de
către noul titular al dreptului de administrare şi îşi păstrează toate drepturile şi
obligaŃiile rezultate din raporturile de muncă sau de serviciu, după caz, obŃinute
până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă.
ART. III
În situaŃia în care finanŃarea cheltuielilor privind Palatul NaŃional al
Copiilor nu mai poate fi susŃinută din bugetul Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, acesta revine în administrarea Ministerului EducaŃiei,
Cercetării şi Tineretului, în condiŃiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare."
ANEXA 1
DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului aflat în domeniul public al statului ce face obiectul trecerii din
administrarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului în administrarea
Consiliului General al Municipiului Bucureşti
______________________________________________________________________________
| Denumirea şi | Persoana
| Persoana
|
Caracteristicile tehnice
|
| locul unde
| juridică de | juridică la |
ale imobilului
|
| este situat | la care se
| care se
|
|
| imobilul
| transmite
| transmite
|
|
|
| imobilul
| imobilul
|
|
|_______________|_______________|_______________|______________________________|
|Municipiul
|Domeniul public|Domeniul public|Imobil: clădire + instalaŃii +|
|Bucureşti,
|al statului şi |al statului şi |teren:
|
|Bd. Tineretului|administrarea |administrarea |construcŃie din beton S + 4E, |
|nr. 8 - 10,
|Ministerului
|Consiliului
|valoarea de inventar:
|
|sectorul 4
|EducaŃiei,
|General al
|502,053 lei,
|
|
|Cercetării şi |Municipiului
|Nr. M.F. 34.399;
|
|
|Tineretului
|Bucureşti
|Imobil: staŃie pompare
|
|
|
|
|utilaje + accesorii:
|
|
|
|
|puŃ utilaje şi instalaŃii
|
|
|
|
|anexe,
|
|
|
|
|valoarea de inventar: 568 lei |
|
|
|
|Nr. M.F. 34.400;
|
|
|
|
|Imobil: curte - suprafaŃa
|
|
|
|
|terenului = 7.450,58 mp,
|
|
|
|
|valoarea de inventar: 1 leu
|
|
|
|
|Nr. M.F. 104.931.
|
|_______________|_______________|_______________|______________________________|
---------------

