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TITLUL I
Dispoziþii generale

AARRTT..  11
Prezenta lege asigurã cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamen-

tal la învãþãturã pe tot parcursul vieþii. Legea reglementeazã structura, funcþiile, organizarea ºi
funcþionarea sistemului naþional de învãþãmânt de stat, particular ºi confesional.

AARRTT..  22
(1) Legea are ca viziune promovarea unui învãþãmânt orientat pe valori, creativitate, capacitãþi cogni-

tive, capacitãþi volitive ºi capacitãþi acþionale, cunoºtinþe fundamentale ºi cunoºtinþe, competenþe ºi abi-
litãþi de utilitate directã, în profesie ºi în societate.

(2) Misiunea asumatã de lege este de formare, prin educaþie, a infrastructurii mentale a societãþii
româneºti, în acord cu noile cerinþe, derivate din statutul României de þarã membrã a Uniunii Europene ºi
din funcþionarea în contextul globalizãrii, ºi de generare sustenabilã a unei resurse umane naþionale înalt
competitive, capabilã sã funcþioneze eficient în societatea actualã ºi viitoare.

(3) Idealul educaþional al ºcolii româneºti constã în dezvoltarea liberã, integralã ºi armonioasã a indi-
vidualitãþii umane, în formarea personalitãþii autonome ºi în asumarea unui sistem de valori care sunt
necesare pentru împlinirea ºi dezvoltarea personalã, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru
participarea cetãþeneascã activã în societate, pentru incluziune socialã ºi pentru angajare pe piaþa muncii.

(4) Statul asigurã cetãþenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile ºi formele de
învãþãmânt preuniversitar ºi superior, precum ºi la învãþarea pe tot parcursul vieþii, fãrã nicio formã de dis-
criminare.

(5) Aceleaºi drepturi se asigurã ºi cetãþenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparþinând Spaþiului Economic European ºi ai Confederaþiei Elveþiene.

(6) Drepturile prevãzute la alin. (4) sunt recunoscute în mod egal minorilor care solicitã sau au dobân-
dit o formã de protecþie în România, minorilor strãini ºi minorilor apatrizi a cãror ºedere pe teritoriul
României este oficial recunoscutã conform legii.

(7) În România învãþãmântul constituie prioritate naþionalã.
AARRTT..  33
Principiile care guverneazã învãþãmântul preuniversitar ºi superior, precum ºi învãþarea pe tot parcur-

sul vieþii din România sunt:
a) principiul echitãþii - în baza cãruia accesul la învãþare se realizeazã fãrã discriminare;
b) principiul calitãþii - în baza cãruia activitãþile de învãþãmânt se raporteazã la standarde de referinþã

ºi la bune practici naþionale ºi internaþionale;
c) principiul relevanþei - în baza cãruia educaþia rãspunde nevoilor de dezvoltare personalã ºi social-eco-

nomice;
d) principiul eficienþei - în baza cãruia se urmãreºte obþinerea de rezultate educaþionale maxime, prin

gestionarea resurselor existente;
e) principiul descentralizãrii - în baza cãruia deciziile principale se iau de cãtre actorii implicaþi direct

în proces;
f) principiul rãspunderii publice - în baza cãruia unitãþile ºi instituþiile de învãþãmânt rãspund public

de performanþele lor;
g) principiul garantãrii identitãþii culturale a tuturor cetãþenilor români ºi dialogului intercultural;
h) principiul asumãrii, promovãrii ºi pãstrãrii identitãþii naþionale ºi a valorilor culturale ale poporu-

lui român;
i) principiul recunoaºterii ºi garantãrii drepturilor persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale,

dreptul la pãstrarea, la dezvoltarea ºi la exprimarea identitãþii lor etnice, culturale, lingvistice ºi religioase;
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j) principiul asigurãrii egalitãþii de ºanse;
k) principiul autonomiei universitare;
l) principiul libertãþii academice;
m) principiul transparenþei - concretizat în asigurarea vizibilitãþii totale a deciziei ºi a rezultatelor, prin

comunicarea periodicã ºi adecvatã a acestora;
n) principiul libertãþii de gândire ºi al independenþei faþã de ideologii, dogme religioase ºi doctrine

politice;
o) principiul incluziunii sociale;
p) principiul centrãrii educaþiei pe beneficiarii acesteia;
q) principiul participãrii ºi responsabilitãþii pãrinþilor;
r) principiul promovãrii educaþiei pentru sãnãtate, inclusiv prin educaþia fizicã ºi prin practicarea

activitãþilor sportive;
s) principiul organizãrii învãþãmântului confesional potrivit cerinþelor specifice fiecãrui cult recu-

noscut;
t) principiul fundamentãrii deciziilor pe dialog ºi consultare;
u) principiul respectãrii dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de

învãþãmânt.
AARRTT..  44
Educaþia ºi formarea profesionalã a copiilor, a tinerilor ºi a adulþilor au ca finalitate principalã for-

marea competenþelor, înþelese ca ansamblu multifuncþional ºi transferabil de cunoºtinþe, deprinderi/abili-
tãþi ºi aptitudini, necesare pentru:

a) împlinirea ºi dezvoltarea personalã, prin realizarea propriilor obiective în viaþã, conform intere-
selor ºi aspiraþiilor fiecãruia ºi dorinþei de a învãþa pe tot parcursul vieþii;

b) integrarea socialã ºi participarea cetãþeneascã activã în societate;
c) ocuparea unui loc de muncã ºi participarea la funcþionarea ºi dezvoltarea unei economii durabile;
d) formarea unei concepþii de viaþã, bazate pe valorile umaniste ºi ºtiinþifice, pe cultura naþionalã ºi

universalã ºi pe stimularea dialogului intercultural;
e) educarea în spiritul demnitãþii, toleranþei ºi respectãrii drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale

omului;
f) cultivarea sensibilitãþii faþã de problematica umanã, faþã de valorile moral-civice ºi a respectului

pentru naturã ºi mediul înconjurãtor natural, social ºi cultural.
AARRTT..  55
(1) În domeniul educaþiei ºi al formãrii profesionale prin sistemul naþional de învãþãmânt, dispoziþi-

ile prezentei legi prevaleazã asupra oricãror prevederi din alte acte normative. În caz de conflict între aces-
tea se aplicã dispoziþiile prezentei legi.

(2) Orice modificare sau completare a prezentei legi intrã în vigoare începând cu prima zi a anului
ºcolar, respectiv universitar urmãtor celui în care a fost adoptatã prin lege.

(3) Prin excepþie de la prevederile alin. (2), dispoziþiile prezentei legi care vizeazã evaluãrile naþionale
de la finalul învãþãmântului gimnazial sau liceal se aplicã începând cu promoþia aflatã în primul an al
învãþãmântului gimnazial, respectiv liceal, la data intrãrii în vigoare a modificãrii sau a completãrii.

AARRTT..  66
(1) În România sunt valabile numai diplomele recunoscute de statul român, conform legislaþiei în

vigoare.
(2) Regimul actelor de studii emise de unitãþile ºi de instituþiile de învãþãmânt se stabileºte prin ordin

al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.
(3) Conþinutul ºi formatul actelor de studii sunt stabilite prin hotãrâre a Guvernului, iniþiatã de

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
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AARRTT..  77
(1) În unitãþile, în instituþiile de învãþãmânt ºi în toate spaþiile destinate educaþiei ºi formãrii profe-

sionale sunt interzise activitãþile care încalcã normele de moralitate ºi orice activitãþi care pot pune în peri-
col sãnãtatea ºi integritatea fizicã sau psihicã a copiilor ºi a tinerilor, respectiv a personalului didactic,
didactic auxiliar ºi nedidactic, precum ºi activitãþile de naturã politicã ºi prozelitismul religios.

(2) Privatizarea unitãþilor ºi a instituþiilor de învãþãmânt de stat este interzisã.
AARRTT..  88
Pentru finanþarea educaþiei naþionale se alocã anual din bugetul de stat ºi din bugetele autoritãþilor

publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv. Suplimentar, unitãþile ºi instituþi-
ile de învãþãmânt pot obþine ºi utiliza autonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare ºtiinþificã
se alocã anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv.

AARRTT..  99
(1) Principiile finanþãrii învãþãmântului preuniversitar sunt urmãtoarele:
a) transparenþa fundamentãrii ºi alocãrii fondurilor;
b) echitatea distribuirii fondurilor destinate unui învãþãmânt de calitate;
c) adecvarea volumului de resurse în funcþie de obiectivele urmãrite;
d) predictibilitatea, prin utilizarea unor mecanisme financiare coerente ºi stabile;
e) eficienþa utilizãrii resurselor.
(2) Statul asigurã finanþarea de bazã pentru toþi preºcolarii ºi pentru toþi elevii din învãþãmântul gene-

ral obligatoriu de stat, particular ºi confesional acreditat. De asemenea, statul asigurã finanþarea de bazã
pentru învãþãmântul profesional ºi liceal acreditat, de stat, particular ºi confesional, precum ºi pentru cel
postliceal de stat. Finanþarea se face în baza ºi în limitele costului standard per elev sau per preºcolar, dupã
metodologia elaboratã de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(3) Învãþãmântul de stat este gratuit. Pentru unele activitãþi, niveluri, cicluri ºi programe de studii se
pot percepe taxe, în condiþiile stabilite de prezenta lege.

(4) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, prin organismul specializat, stabileºte
anual costul standard per preºcolar/elev, cost care stã la baza finanþãrii de bazã. De suma aferentã benefi-
ciazã toþi preºcolarii ºi elevii din învãþãmântul preuniversitar de stat, precum ºi preºcolarii ºi elevii din
învãþãmântul general obligatoriu, profesional ºi liceal, particular ºi confesional, care studiazã în unitãþi de
învãþãmânt acreditate ºi evaluate periodic, conform legislaþiei în vigoare.

(5) Finanþarea de bazã a învãþãmântului preuniversitar se face dupã principiul „resursa financiarã
urmeazã elevul“, în baza cãruia alocaþia bugetarã aferentã unui elev sau unui preºcolar se transferã la uni-
tatea de învãþãmânt la care acesta învaþã, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4).

(6) Învãþãmântul poate sã fie finanþat ºi direct de cãtre operatori economici, precum ºi de alte per-
soane fizice sau juridice, în condiþiile legii.

(7) Învãþãmântul poate fi susþinut prin burse, credite de studii, taxe, donaþii, sponsorizãri, surse pro-
prii ºi alte surse legale.

AARRTT..  1100
(1) În România, învãþãmântul este serviciu de interes public ºi se desfãºoarã, în condiþiile prezen-

tei legi, în limba românã, precum ºi în limbile minoritãþilor naþionale ºi în limbi de circulaþie inter-
naþionalã.

(2) În fiecare localitate se organizeazã ºi funcþioneazã unitãþi de învãþãmânt sau formaþiuni de studiu
cu limba de predare românã ºi/sau, dupã caz, cu predarea în limbile minoritãþilor naþionale ori se asigurã
ºcolarizarea fiecãrui elev în limba sa maternã în cea mai apropiatã localitate în care este posibil.

(3) Învãþarea în ºcoalã a limbii române, ca limbã oficialã de stat, este obligatorie pentru toþi cetãþenii
români. Planurile de învãþãmânt trebuie sã cuprindã numãrul de ore necesar ºi suficient învãþãrii limbii
române. Autoritãþile administraþiei publice asigurã condiþiile materiale ºi resursele umane care sã permitã
însuºirea limbii române.
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(4) În sistemul naþional de învãþãmânt, documentele ºcolare ºi universitare oficiale, nominalizate
prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului, se întocmesc numai în limba românã.
Celelalte înscrisuri ºcolare ºi universitare pot fi redactate în limba de predare.

(5) Unitãþile ºi instituþiile de învãþãmânt pot efectua ºi emite, la cerere, contra cost, traduceri oficiale
ale documentelor ºi ale altor înscrisuri ºcolare ºi universitare proprii, cu respectarea prevederilor legale.

AARRTT..  1111
(1) Guvernul sprijinã învãþãmântul în limba românã în þãrile în care trãiesc români, cu respectarea

legislaþiei statului respectiv.
(2) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor

Externe, prin Institutul Limbii Române, poate organiza unitãþi de învãþãmânt cu predare în limba românã
pe lângã oficiile diplomatice ºi instituþiile culturale ale României în strãinãtate, poate susþine lectorate în
universitãþi din strãinãtate, precum ºi cursuri de limbã, culturã ºi civilizaþie româneascã.

AARRTT..  1122
(1) Statul susþine antepreºcolarii, preºcolarii, elevii ºi studenþii cu probleme ºi nevoi sociale, precum

ºi pe aceia cu cerinþe educaþionale speciale.
(2) Statul acordã burse sociale de studii elevilor ºi studenþilor proveniþi din familii defavorizate, pre-

cum ºi celor instituþionalizaþi, în condiþiile legii.
(3) Statul acordã premii, burse, locuri în tabere ºi alte asemenea stimulente elevilor ºi studenþilor cu

performanþe ºcolare ºi universitare, precum ºi cu rezultate remarcabile în educaþia ºi formarea lor profe-
sionalã sau în activitãþi culturale ºi sportive.

(4) Elevii ºi studenþii care beneficiazã de burse sociale de studii pot primi ºi burse pentru performanþe
ºcolare ºi universitare.

(5) Statul ºi alþi factori interesaþi susþin financiar activitãþile de performanþã, de nivel naþional ºi inter-
naþional, ale elevilor ºi studenþilor.

(6) Statul garanteazã dreptul la educaþie al tuturor persoanelor cu cerinþe educaþionale speciale.
Învãþãmântul special ºi special integrat sunt parte componentã a sistemului naþional de învãþãmânt pre-
universitar.

(7) Învãþãmântul special ºi special integrat reprezintã o formã de instruire ºcolarã diferenþiatã, adap-
tatã, precum ºi o formã de asistenþã educaþionalã, socialã ºi medicalã complexã, destinatã persoanelor cu
cerinþe educaþionale speciale.

(8) Elevii care în localitatea de domiciliu nu au posibilitatea de a învãþa într-o unitate de învãþãmânt
vor fi sprijiniþi prin decontarea cheltuielilor de transport la cea mai apropiatã unitate de învãþãmânt sau
vor primi cazare ºi masã gratuite în internatele ºcolare, cu excepþia celor înscriºi în învãþãmântul
postliceal.

AARRTT..  1133
(1) Învãþarea pe tot parcursul vieþii este un drept garantat de lege.
(2) Învãþarea pe tot parcursul vieþii include totalitatea activitãþilor de învãþare realizate de fiecare per-

soanã, începând cu educaþia timpurie, în scopul dobândirii de cunoºtinþe, formãrii de deprinderi/abilitãþi
ºi dezvoltãrii de aptitudini semnificative din perspectivã personalã, civicã, socialã ºi/sau ocupaþionalã.

AARRTT..  1144
(1) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului proiecteazã, fundamenteazã ºi aplicã

strategiile naþionale în domeniul educaþiei, cu consultarea asociaþiilor reprezentative ale profesorilor,
structurilor asociative reprezentative ale pãrinþilor, Consiliului Naþional al Rectorilor, structurilor asocia-
tive ale universitãþilor ºi ºcolilor de stat, particulare ºi confesionale, Consiliului Minoritãþilor Naþionale,
sindicatelor reprezentative din învãþãmânt, asociaþiilor reprezentative ale elevilor, asociaþiilor reprezen-
tative ale studenþilor, autoritãþilor administraþiei publice, mediului de afaceri ºi organizaþiilor neguverna-
mentale finanþatoare care susþin programe educative/federaþii ale furnizorilor de servicii sociale.

(2) Statul încurajeazã dezvoltarea parteneriatului public-privat.
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AARRTT..  1155
(1) Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi

Sportului organizarea unui învãþãmânt teologic specific în cadrul învãþãmântului de stat în universitãþile
de stat existente, ca facultãþi cu dublã subordonare, destinat pregãtirii personalului de cult ºi activitãþii
social-misionare a cultelor, numai pentru absolvenþii învãþãmântului liceal, proporþional cu ponderea
numericã a fiecãrui cult în configuraþia religioasã a þãrii, potrivit recensãmântului oficial. Înfiinþarea, orga-
nizarea ºi funcþionarea acestui învãþãmânt se realizeazã potrivit legii.

(2) Cultele recunoscute de stat au dreptul de a organiza învãþãmânt confesional prin înfiinþarea ºi
administrarea propriilor unitãþi ºi instituþii de învãþãmânt particular, conform prevederilor prezentei legi.

TITLUL II
Învãþãmântul preuniversitar

CAP. I • Dispoziþii generale
AARRTT..  1166
(1) Învãþãmântul general obligatoriu este de 10 clase ºi cuprinde învãþãmântul primar ºi cel gim-

nazial. Învãþãmântul liceal devine obligatoriu pânã cel mai târziu în anul 2020.
(2) Obligaþia de a frecventa învãþãmântul de 10 clase, la forma cu frecvenþã, înceteazã la vârsta de 18 ani.
(3) În scopul realizãrii finalitãþilor educaþiei ºi a formãrii profesionale prin sistemul naþional de

învãþãmânt, învãþãmântul liceal de stat este generalizat ºi gratuit.
AARRTT..  1177
Pe durata ºcolarizãrii în învãþãmântul preuniversitar, cu excepþia învãþãmântului postliceal, copiii

beneficiazã de alocaþia de stat pentru copii, în condiþiile legii.
AARRTT..  1188
(1) Planurile-cadru ale învãþãmântului primar, gimnazial, liceal ºi profesional includ religia ca disci-

plinã ºcolarã, parte a trunchiului comun. Elevilor aparþinând cultelor recunoscute de stat, indiferent de
numãrul lor, li se asigurã dreptul constituþional de a participa la ora de religie, conform confesiunii pro-
prii.

(2) La solicitarea scrisã a elevului major, respectiv a pãrinþilor sau a tutorelui legal instituit pentru ele-
vul minor, elevul poate sã nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaþia ºcolarã se încheie fãrã dis-
ciplina Religie. În mod similar se procedeazã ºi pentru elevul cãruia, din motive obiective, nu i s-au asigu-
rat condiþiile pentru frecventarea orelor la aceastã disciplinã.

(3) Disciplina Religie poate fi predatã numai de personalul didactic calificat conform prevederilor
prezentei legi ºi abilitat în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului
ºi Sportului ºi cultele religioase recunoscute oficial de stat.

AARRTT..  1199
(1) În sistemul naþional de învãþãmânt, unitãþile de învãþãmânt de stat au personalitate juridicã dacã

se organizeazã ºi funcþioneazã, dupã caz, astfel:
a) cu minimum 300 de elevi;
b) cu minimum 300 de elevi, preºcolari ºi antepreºcolari;
c) cu minimum 150 de preºcolari ºi antepreºcolari;
d) cu minimum 100 de elevi ºi/sau preºcolari, în cazul unitãþilor de învãþãmânt special.
(2) În sistemul naþional de învãþãmânt, unitãþile de învãþãmânt de stat au personalitate juridicã 
(3) Prin excepþie de la prevederile alin. (1), în unitãþile administrativ-teritoriale în care numãrul total
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al elevilor, preºcolarilor ºi antepreºcolarilor nu se încadreazã în prevederile alin. (1), se organizeazã o sin-
gurã unitate de învãþãmânt cu personalitate juridicã.

(4) Prin excepþie de la prevederile alin. (1), în funcþie de necesitãþile locale, se organizeazã, la cererea
pãrinþilor sau tutorilor legali ºi în condiþiile legii, grupe, clase sau unitãþi de învãþãmânt preuniversitar cu
personalitate juridicã, cu predare în limba românã.

(5) Pentru asigurarea accesului egal la educaþie ºi formare profesionalã, autoritãþile administraþiei
publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor ºcolare, aprobã organizarea, funcþionarea ºi,
dupã caz, dizolvarea unor structuri de învãþãmânt, fãrã personalitate juridicã - ca pãrþi ale unei unitãþi de
învãþãmânt cu personalitate juridicã - ºi subordonate aceluiaºi ordonator principal de credite, în condiþi-
ile legii.

(6) În cazul unitãþilor de învãþãmânt confesional preuniversitar de stat existente la data intrãrii în
vigoare a prezentei legi, cultele respective ºi Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului au
obligaþia ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi sã elaboreze o metodologie de
funcþionare aprobatã prin hotãrâre a Guvernului, care stabileºte relaþia juridicã, patrimonialã, financia-
rã ºi administrativã.

AARRTT..  2200
(1) Autoritãþile administraþiei publice locale asigurã, în condiþiile legii, buna desfãºurare a învãþãmân-

tului preuniversitar în localitãþile în care acestea îºi exercitã autoritatea.
(2) Neîndeplinirea de cãtre autoritãþile administraþiei publice locale a obligaþiilor ce le revin în orga-

nizarea ºi funcþionarea învãþãmântului preuniversitar se sancþioneazã conform legii.
AARRTT..  2211
(1) Sistemul de învãþãmânt preuniversitar are caracter deschis. În învãþãmântul preuniversitar, trecerea

elevilor de la o unitate ºcolarã la alta, de la o clasã la alta, de la un profil la altul ºi de la o filierã la alta este
posibilã în condiþiile stabilite prin metodologia elaboratã de cãtre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului
ºi Sportului.

(2) Elevii din învãþãmântul preuniversitar de stat ºi particular se pot transfera la alte unitãþi de
învãþãmânt de stat sau particular, cu acordul unitãþii primitoare.

(3) Statul garanteazã dreptul la educaþie diferenþiatã, pe baza pluralismului educaþional, în acord cu
particularitãþile de vârstã ºi individuale.

(4) Elevii cu performanþe ºcolare excepþionale pot promova 2 ani de studii într-un an ºcolar la decizia
unitãþii de învãþãmânt, pe baza unei metodologii naþionale aprobate prin ordin al ministrului educaþiei,
cercetãrii, tineretului ºi sportului.

CAP. II • Structura sistemului naþional de învãþãmânt preuniversitar
SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  11  ••  DDIISSPPOOZZIIÞÞIIII  GGEENNEERRAALLEE

AARRTT..  2222
(1) Sistemul naþional de învãþãmânt preuniversitar este constituit din ansamblul unitãþilor de

învãþãmânt de stat, particulare ºi confesionale autorizate/acreditate.
(2) Învãþãmântul preuniversitar este organizat pe niveluri, forme de învãþãmânt ºi, dupã caz, filiere ºi

profiluri ºi asigurã condiþiile necesare pentru dobândirea competenþelor-cheie ºi pentru profesionalizarea
progresivã.

AARRTT..  2233
(1) Sistemul naþional de învãþãmânt preuniversitar cuprinde urmãtoarele niveluri:
a) educaþia timpurie (0-6 ani), formatã din nivelul antepreºcolar (0-3 ani) ºi învãþãmântul preºcolar

(3-6 ani), care cuprinde grupa micã, grupa mijlocie ºi grupa mare;
b) învãþãmântul primar, care cuprinde clasa pregãtitoare ºi clasele I-IV;
c) învãþãmântul secundar, care cuprinde:
i. învãþãmântul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-IX;
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ii. învãþãmântul secundar superior sau liceal, care cuprinde clasele de liceu X-XII/XIII, cu urmãtoarele
filiere: teoreticã, vocaþionalã ºi tehnologicã;

d) învãþãmântul profesional, cu duratã între 6 luni ºi 2 ani;
e) învãþãmântul terþiar nonuniversitar, care cuprinde învãþãmântul postliceal.
(2) Învãþãmântul liceal, vocaþional ºi tehnologic, învãþãmântul profesional ºi învãþãmântul postliceal

se organizeazã pentru specializãri ºi calificãri stabilite de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului, în conformitate cu Registrul naþional al calificãrilor.

AARRTT..  2244
(1) Învãþãmântul general obligatoriu este format din învãþãmântul primar ºi învãþãmântul secundar

inferior.
(2) Învãþãmântul tehnic cuprinde clasele a XII-a ºi a XIII-a din învãþãmântul liceal, filiera tehnologicã.
(3) Învãþãmântul profesional ºi tehnic este format din: învãþãmânt profesional, învãþãmânt tehnic ºi

învãþãmânt postliceal.
AARRTT..  2255
(1) Formele de organizare a învãþãmântului preuniversitar sunt: învãþãmânt cu frecvenþã ºi

învãþãmânt cu frecvenþã redusã.
(2) Învãþãmântul obligatoriu este învãþãmânt cu frecvenþã. În mod excepþional, pentru persoanele

care au depãºit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei, învãþãmântul obligatoriu se poate organiza ºi în forma
de învãþãmânt cu frecvenþã redusã, în conformitate cu prevederile unei metodologii elaborate de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(3) Pentru copiii cu cerinþe educaþionale speciale sau nedeplasabili din motive medicale, se poate
organiza învãþãmânt la domiciliu sau pe lângã unitãþile de asistenþã medicalã.

AARRTT..  2266
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului poate stabili, prin hotãrâre a Guvernului,

funcþionarea în sistemul de învãþãmânt preuniversitar a unor unitãþi-pilot, experimentale ºi de aplicaþie.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  22--AA  ••  EEDDUUCCAAÞÞIIAA  AANNTTEEPPRREEªªCCOOLLAARRÃÃ
AARRTT..  2277
(1) Educaþia antepreºcolarã se organizeazã în creºe ºi, dupã caz, în grãdiniþe ºi în centre de zi.
(2) Organizarea unitãþilor de educaþie timpurie antepreºcolarã, conþinutul educativ, standardele de

calitate ºi metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului, iniþiatã de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.

(3) Asigurarea personalului didactic necesar desfãºurãrii educaþiei antepreºcolare se face de cãtre
autoritãþile administraþiei publice locale, împreunã cu inspectoratele ºcolare, cu respectarea standardelor
de calitate ºi a legislaþiei în vigoare.

(4) Tipurile ºi modalitãþile de finanþare a serviciilor de educaþie timpurie antepreºcolarã se regle-
menteazã prin hotãrâre a Guvernului, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezen-
tei legi. Finanþarea din resurse publice se poate acorda numai furnizorilor de servicii de educaþie timpurie
acreditaþi, de stat sau privaþi.

(5) Acreditarea furnizorilor de educaþie timpurie antepreºcolarã se realizeazã în conformitate cu
prevederile metodologiei elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi
Ministerul Sãnãtãþii.

(6) Statul sprijinã educaþia timpurie, ca parte componentã a învãþãrii pe tot parcursul vieþii, prin acor-
darea unor cupoane sociale. Acestea vor fi acordate în scop educaþional, conform legislaþiei în domeniul
asistenþei sociale, în funcþie de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii,
Familiei ºi Protecþiei Sociale.

(7) Modalitatea de acordare a cupoanelor sociale prevãzute la alin. (6) se stabileºte prin norme
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metodologice adoptate prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei ºi Protecþiei
Sociale.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  33--AA  ••  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULL  PPRREEªªCCOOLLAARR
AARRTT..  2288
(1) Învãþãmântul preºcolar se organizeazã în grãdiniþe cu program normal, prelungit ºi sãptãmânal.

Grãdiniþele pot funcþiona ca unitãþi cu personalitate juridicã sau în cadrul altor unitãþi ºcolare cu persona-
litate juridicã.

(2) Autoritãþile administraþiei publice locale ºi inspectoratele ºcolare asigurã condiþiile pentru genera-
lizarea treptatã a învãþãmântului preºcolar.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  44--AA  ••  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULL  PPRRIIMMAARR
AARRTT..  2299
(1) Învãþãmântul primar se organizeazã ºi funcþioneazã, de regulã, cu program de dimineaþã.
(2) În clasa pregãtitoare sunt înscriºi copiii care au împlinit vârsta de 6 ani pânã la data începerii anu-

lui ºcolar. La solicitarea scrisã a pãrinþilor, a tutorilor sau a susþinãtorilor legali, pot fi înscriºi în clasa
pregãtitoare ºi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pânã la sfârºitul anului calendaristic, dacã dezvoltarea
lor psihosomaticã este corespunzãtoare.

(3) În clasa pregãtitoare din învãþãmântul special sunt înscriºi copii cu cerinþe educaþionale speciale,
care împlinesc vârsta de 8 ani pânã la data începerii anului ºcolar. La solicitarea scrisã a pãrinþilor, a tuto-
rilor legali sau a susþinãtorilor legali, pot fi înscriºi în clasa pregãtitoare ºi copii cu cerinþe educaþionale spe-
ciale cu vârste cuprinse între 6 ºi 8 ani la data începerii anului ºcolar.

(4) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului poate aproba organizarea de programe
educaþionale de tip „A doua ºansã“, în vederea promovãrii învãþãmântului primar pentru persoanele care
depãºesc cu 4 ani vârsta corespunzãtoare clasei ºi care, din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de
învãþãmânt pânã la vârsta de 14 ani.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  55--AA  ••  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULL  GGIIMMNNAAZZIIAALL
AARRTT..  3300
(1) Învãþãmântul gimnazial se organizeazã ºi funcþioneazã, de regulã, cu program de dimineaþã.
(2) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, în colaborare cu autoritãþile adminis-

traþiei publice locale, prin inspectoratele ºcolare, poate organiza programe educaþionale de tip „A doua
ºansã“, în vederea promovãrii învãþãmântului gimnazial pentru persoane care depãºesc cu peste 4 ani
vârsta corespunzãtoare clasei ºi care, din diferite motive, nu au absolvit învãþãmântul secundar, gimnazial.

(3) Absolvenþii învãþãmântului gimnazial care nu continuã studiile în învãþãmântul liceal pot sã finali-
zeze, pânã la vârsta de 18 ani, cel puþin un program de pregãtire profesionalã care permite dobândirea
unei calificãri corespunzãtoare Cadrului naþional al calificãrilor.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  66--AA  ••  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULL  LLIICCEEAALL
AARRTT..  3311
(1) Învãþãmântul liceal cuprinde urmãtoarele filiere ºi profiluri:
a. filiera teoreticã, cu profilurile umanist ºi real;
b. filiera tehnologicã, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale ºi protecþia mediului;
c. filiera vocaþionalã, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic ºi pedagogic.
(2) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului este abilitat sã stabileascã prin planurile-

cadru de învãþãmânt, în funcþie de dinamica socialã, economicã ºi educaþionalã, specializãri diferite în
cadrul profilurilor prevãzute la alin. (1).

(3) Durata studiilor în învãþãmântul liceal - forma de învãþãmânt cu frecvenþã - este de 3 ani pentru fi-
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liera teoreticã, de 3 sau de 4 ani pentru filiera vocaþionalã ºi de 4 ani pentru filiera tehnologicã, în confor-
mitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului. Pentru
unele forme de învãþãmânt cu frecvenþã ºi cu frecvenþã redusã, durata studiilor se prelungeºte cu un an.

(4) Învãþãmântul liceal se organizeazã ºi funcþioneazã, de regulã, ca învãþãmânt cu frecvenþã. Acesta
se poate organiza ºi poate funcþiona ºi ca învãþãmânt cu frecvenþã redusã, în unitãþile de învãþãmânt sta-
bilite de inspectoratul ºcolar, în colaborare cu autoritãþile administraþiei publice locale.

(5) Unitãþile de învãþãmânt liceal se organizeazã cu una sau mai multe filiere ºi unul sau mai multe
profiluri. În cadrul profilurilor se pot organiza una sau mai multe calificãri profesionale sau specializãri,
conform legii.

(6) Absolvenþii învãþãmântului liceal care au dobândit formal, nonformal sau informal competenþe
profesionale pot susþine examen de certificare a calificãrii, în condiþiile legii. Absolvenþii care promoveazã
examenul de certificare dobândesc certificat de calificare ºi suplimentul descriptiv al certificatului, con-
form Europass.

(7) Unitãþile de învãþãmânt în care se organizeazã filiera tehnologicã sau vocaþionalã a liceului sunt
stabilite de inspectoratele ºcolare, cu consultarea autoritãþilor administraþiei publice locale, având în
vedere tendinþele de dezvoltare socialã ºi economicã precizate în documentele strategice regionale,
judeþene ºi locale.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  77--AA  ••  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULL  TTEEHHNNOOLLOOGGIICC  ªªII  VVOOCCAAÞÞIIOONNAALL
AARRTT..  3322
(1) Învãþãmântul liceal tehnologic ºi vocaþional se poate organiza în cadrul liceelor din filiera tehno-

logicã sau vocaþionalã, pentru calificãri din Registrul naþional al calificãrilor, actualizat periodic, în funcþie
de nevoile pieþei muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare
regionale, judeþene ºi locale.

(2) Învãþãmântul liceal tehnologic ºi vocaþional se poate organiza ºi pe baza solicitãrilor din partea
angajatorilor privaþi sau ai Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã, pe baza unor contracte
de ºcolarizare.

(3) Absolvenþii clasei a XI-a din cadrul filierei tehnologice sau vocaþionale care au finalizat un stagiu
de pregãtire practicã pot susþine examen de certificare a calificãrii corespunzãtor nivelului de certificare
stabilit prin Cadrul naþional al calificãrilor.

(4) Stagiile de pregãtire practicã de pe parcursul filierei tehnologice sau vocaþionale se pot organiza
la nivelul unitãþii de învãþãmânt ºi/sau la operatorii economici ori instituþiile publice cu care unitatea de
învãþãmânt are încheiate contracte pentru pregãtire practicã sau la organizaþii-gazdã din strãinãtate, în
cadrul unor programe ale Uniunii Europene - componenta de formare profesionalã iniþialã. Durata stagiu-
lui de pregãtire practicã este stabilitã prin planul-cadru de învãþãmânt, aprobat de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(5) Operatorii economici care asigurã, pe bazã de contract cu unitãþile de învãþãmânt, burse de
ºcolarizare, stagii de pregãtire practicã a elevilor, dotarea spaþiilor de pregãtire practicã sau locuri de
muncã pentru absolvenþi pot beneficia de facilitãþi fiscale, potrivit prevederilor legale.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  88--AA  ••  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULL  PPRROOFFEESSIIOONNAALL
AARRTT..  3333
(1) Învãþãmântul profesional se poate organiza în ºcoli profesionale care pot fi unitãþi independente

sau afiliate liceelor tehnologice, de stat sau particulare.
(2) Pregãtirea prin învãþãmântul profesional se realizeazã pe baza standardelor de pregãtire profe-

sionalã aprobate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, în urma consultãrii parteneri-
lor sociali. Standardele de pregãtire profesionalã se realizeazã pe baza standardelor ocupaþionale validate
de comitetele sectoriale.
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(3) Absolvenþii învãþãmântului profesional, care promoveazã examenul de certificare a calificãrii pro-
fesionale, dobândesc certificat de calificare profesionalã ºi suplimentul descriptiv al certificatului, con-
form Europass.

(4) Modul de organizare ºi de desfãºurare a examenului de certificare a calificãrii profesionale este
reglementat de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului prin metodologie, care se dã publi-
citãþii la începutul ciclului.

(5) Absolvenþii învãþãmântului profesional, care promoveazã examenul de certificare a calificãrii pro-
fesionale, pot urma cursurile învãþãmântului liceal cu frecvenþã redusã.

(6) Absolvenþii învãþãmântului gimnazial care întrerup studiile pot finaliza, pânã la vârsta de 18 ani,
cel puþin un program de pregãtire profesionalã care permite dobândirea unei calificãri corespunzãtoare
Cadrului naþional al calificãrilor.

(7) Programele de pregãtire profesionalã, prevãzute la alin. (6), sunt organizate prin unitãþile de
învãþãmânt de stat ºi sunt gratuite, în condiþiile în care sunt finalizate pânã la vârsta de 18 ani.

(8) Durata ºi conþinutul programelor de pregãtire profesionalã sunt stabilite de unitatea de
învãþãmânt, pe baza standardelor ocupaþionale, prin consultare cu angajatorii.

(9) Programele de pregãtire profesionalã se finalizeazã cu examen de certificare a calificãrii.
Organizarea ºi desfãºurarea examenului de certificare a calificãrii sunt reglementate de Autoritatea
Naþionalã pentru Calificãri.

(10) Statul susþine învãþãmântul profesional ºi învãþãmântul liceal - filiera tehnologicã sau vocaþiona-
lã, prin:

a) recunoaºterea în învãþãmântul terþiar nonuniversitar a studiilor obþinute în cadrul învãþãmântului
liceal - filiera tehnologicã sau vocaþionalã, în baza unui regulament propriu;

b) finanþarea parþialã la ºcolarizarea în cadrul ºcolilor postliceale de stat;
c) burse speciale ºi alte forme de sprijin material.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  99--AA  ••  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULL  MMIILLIITTAARR  PPRREEUUNNIIVVEERRSSIITTAARR
AARRTT..  3344
(1) Învãþãmântul preuniversitar din sistemul de apãrare, ordine publicã ºi securitate naþionalã este

învãþãmânt de stat, parte integrantã a sistemului naþional de învãþãmânt, ºi cuprinde: învãþãmânt liceal
militar ºi învãþãmânt postliceal pentru formarea maiºtrilor militari, a subofiþerilor, agenþilor de poliþie ºi
agenþilor de penitenciare.

(2) Structura organizatoricã, profilurile, specializãrile/calificãrile profesionale, cifrele anuale de
ºcolarizare ºi criteriile de selecþionare a candidaþilor pentru învãþãmântul preuniversitar militar din sis-
temul de apãrare, ordine publicã ºi securitate naþionalã se propun Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului de ministerele interesate ºi de alte instituþii cu responsabilitãþi în domeniul
apãrãrii, ordinii publice ºi securitãþii naþionale potrivit fiecãrei arme, specializãri ºi forme de organizare a
învãþãmântului ºi se aprobã conform prevederilor prezentei legi valabile pentru instituþiile de învãþãmânt
civil.

(3) Planurile-cadru de învãþãmânt pentru învãþãmântul liceal militar se elaboreazã de cãtre Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, în colaborare cu Ministerul Apãrãrii Naþionale, ºi sunt apro-
bate prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului. Planurile-cadru de învãþãmânt
pentru învãþãmântul postliceal din sistemul de apãrare, ordine publicã ºi securitate naþionalã se elaborea-
zã de Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Ministerul Justiþiei ºi alte insti-
tuþii cu atribuþii în domeniile apãrãrii, ordinii publice ºi securitãþii naþionale, în conformitate cu standarde-
le naþionale elaborate de instituþiile responsabile cu asigurarea calitãþii, ºi se avizeazã de Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(4) Programele ºcolare pentru disciplinele de specialitate militarã se elaboreazã de Ministerul
Apãrãrii Naþionale, Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Ministerul Justiþiei ºi de alte instituþii cu
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atribuþii în domeniul apãrãrii, ordinii publice ºi securitãþii naþionale ºi se aprobã de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

AARRTT..  3355
Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Ministerul Justiþiei ºi alte insti-

tuþii cu atribuþii în domeniile apãrãrii, ordinii publice ºi securitãþii naþionale coordoneazã ºi controleazã
unitãþile de învãþãmânt militar preuniversitar, împreunã cu Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului, prin inspectoratele ºcolare judeþene/al municipiului Bucureºti.

AARRTT..  3366
Conducerea operativã a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar din sistemul de apãrare, ordine pu-

blicã ºi securitate naþionalã se asigurã de comandantul/directorul numit prin ordin al conducãtorilor mi-
nisterelor ºi instituþiilor de ordine publicã ºi siguranþã naþionalã, care este ºi preºedintele consiliului de
administraþie/consiliului de conducere. În activitatea de conducere, comandantul/directorul este ajutat
de locþiitorul comandantului pentru învãþãmânt/directorul adjunct. Directorul adjunct/Locþiitorul
comandantului pentru învãþãmânt este ºi preºedintele consiliului profesoral.

AARRTT..  3377
(1) Personalul didactic din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar din sistemul de apãrare, ordine

publicã ºi securitate naþionalã se constituie din personalul didactic prevãzut în prezenta lege ºi din corpul
instructorilor militari, de ordine ºi securitate publicã.

(2) Personalul didactic din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar din sistemul militar de apãrare,
ordine publicã ºi securitate naþionalã are drepturile ºi îndatoririle care decurg din prezenta lege ºi din cali-
tatea de cadru militar în activitate, respectiv de funcþionar public cu statut special.

(3) Funcþiile didactice pentru corpul instructorilor militari din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar
din sistemul de apãrare, ordine publicã ºi securitate naþionalã, condiþiile care se cer pentru ocuparea aces-
tora, normele didactice, competenþele ºi responsabilitãþile se stabilesc prin instrucþiuni proprii.

AARRTT..  3388
Finanþarea învãþãmântului preuniversitar din sistemul de apãrare, ordine publicã ºi securitate naþio-

nalã este asiguratã de Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Ministerul
Justiþiei ºi alte instituþii cu atribuþii în domeniile apãrãrii, informaþiilor, ordinii publice ºi securitãþii
naþionale din fondurile alocate din bugetul de stat.

AARRTT..  3399
Certificatele de absolvire ºi competenþe profesionale dau dreptul deþinãtorilor legali, dupã trecerea în

rezervã, în condiþiile legii, sã ocupe funcþii echivalente cu cele ale absolvenþilor instituþiilor civile de
învãþãmânt cu profil apropiat ºi de acelaºi nivel.

AARRTT..  4400
Instituþiile de învãþãmânt preuniversitar din cadrul sistemului de apãrare, ordine publicã ºi securitate

naþionalã, precum ºi specializãrile/calificãrile profesionale din cadrul acestora se supun mecanismelor de
asigurare a calitãþii, ca ºi instituþiile de învãþãmânt civil.

AARRTT..  4411
Aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar, de ordine publicã ºi securitate naþionalã se

face prin ordine, regulamente ºi instrucþiuni proprii.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  1100--AA  ••  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULL  DDEE  AARRTTÃÃ  ªªII  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULL  SSPPOORRTTIIVV
AARRTT..  4422
(1) Învãþãmântul de artã ºi învãþãmântul sportiv se organizeazã pentru elevii cu aptitudini în aceste

domenii.
(2) Unitãþile în care se organizeazã învãþãmântul de artã ºi învãþãmântul sportiv de stat se stabilesc de

cãtre autoritãþile administraþiei publice locale cu avizul conform al inspectoratelor ºcolare, potrivit legii.
(3) În învãþãmântul de artã ºi în învãþãmântul sportiv:
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a) ºcolarizarea se realizeazã, de regulã, începând cu învãþãmântul gimnazial;
b) elevii pot fi înscriºi numai pe baza testãrii aptitudinilor specifice;
c) planurile-cadru de învãþãmânt sunt adaptate specificului acestui învãþãmânt;
d) studiul disciplinelor de specialitate se realizeazã pe clase, pe grupe sau individual, potrivit criteri-

ilor stabilite de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului;
e) programele ºcolare pentru învãþãmântul liceal de artã ºi pentru învãþãmântul liceal sportiv respec-

tã obiectivele educaþionale stabilite pentru profilul respectiv.
(4) Pentru activitatea sportivã ºi artisticã de performanþã, la propunerea autoritãþilor administraþiei publi-

ce locale, a inspectoratelor ºcolare, a Ministerului Culturii ºi Patrimoniului Naþional ºi/sau a instituþiilor publi-
ce de culturã împreunã cu Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului se pot organiza cluburi
ºcolare ºi unitãþi de învãþãmânt preuniversitar de stat cu program sportiv sau de artã, integrat ori suplimentar.

(5) Învãþãmântul de artã ºi învãþãmântul sportiv integrat se organizeazã în ºcolile ºi liceele cu pro-
gram de artã, respectiv sportiv, precum ºi în clase cu program de artã sau sportiv, organizate în celelalte
unitãþi de învãþãmânt primar, gimnazial ºi liceal.

(6) Organizarea învãþãmântului de artã ºi a învãþãmântului sportiv se face prin regulamente aprobate
de ministrul educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(7) Unitãþile de învãþãmânt cu program sportiv suplimentar, denumite cluburi sportive ºcolare, se
constituie ca unitãþi de învãþãmânt de nivel liceal, independente sau afiliate pe lângã alte unitãþi de
învãþãmânt de acelaºi nivel.

(8) Pentru buna desfãºurare a activitãþii, cluburile sportive ºcolare beneficiazã de baze sportive pro-
prii ºi de acces în bazele sportive care aparþin celorlalte unitãþi de învãþãmânt, cu acordul conducerilor
acestor unitãþi de învãþãmânt.

(9) Elevii au acces liber în cluburile sportive, în palatele ºi cluburile copiilor.
(10) Pentru buna desfãºurare a activitãþilor artistice, unitãþile de învãþãmânt gimnazial ºi liceal bene-

ficiazã de sãli de repetiþie ºi spectacol proprii sau de acces la sãlile unitãþilor de învãþãmânt de acelaºi nivel,
cu acordul conducerii acestora.

(11) Cluburile sportive ºcolare pot sã fie finanþate ºi de autoritãþile administraþiei publice locale.
(12) Toþi elevii cuprinºi în grupele de performanþã sunt înscriºi într-un Registru naþional al perfor-

manþelor sportive, în baza reglementãrilor aprobate prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tinere-
tului ºi sportului.

AARRTT..  4433
(1) Pentru sprijinirea activitãþii sportive ºi artistice de performanþã, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,

Tineretului ºi Sportului organizeazã tabere sportive sau de creaþie artisticã, concursuri sportive sau artis-
tice, campionate ºcolare, precum ºi festivaluri ºi acordã burse ºi alte forme de sprijin material.

(2) Pentru activitãþile sportive, în structura Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului
funcþioneazã Federaþia Sportului ºcolar ºi Universitar.

(3) Ministerul Culturii ºi Patrimoniului Naþional ºi celelalte ministere interesate, Comitetul Olimpic ºi
Sportiv Român, federaþiile sportive naþionale, autoritãþile locale, precum ºi instituþiile de culturã pot spri-
jini financiar ºi material activitãþile de performanþã în domeniul artelor, respectiv al sportului.

(4) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului colaboreazã cu instituþii, cu organizaþii ºi
cu alte persoane juridice, respectiv cu persoane fizice pentru asigurarea resurselor financiare ºi materiale
necesare desfãºurãrii, în bune condiþii, a învãþãmântului de artã ºi învãþãmântului sportiv integrat ºi supli-
mentar, precum ºi a competiþiilor artistice ºi sportive de nivel regional ºi naþional.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  1111--AA  ••  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULL  PPOOSSTTLLIICCEEAALL
AARRTT..  4444
(1) Învãþãmântul postliceal se organizeazã pentru calificãri profesionale înscrise în Registrul naþion-

al al calificãrilor, stabilite de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi aprobate prin



Legea Educaþiei Naþionale

– 17 –

hotãrâre a Guvernului.
(2) Învãþãmântul postliceal face parte din învãþãmântul profesional ºi tehnic ºi este parþial sub-

venþionat de stat.
(3) Învãþãmântul postliceal special face parte din învãþãmântul profesional ºi tehnic ºi este integral

subvenþionat de stat.
(4) ºcolile de maiºtri sunt ºcoli postliceale.
(5) Învãþãmântul postliceal are o duratã de 1-3 ani, în funcþie de complexitatea calificãrii ºi de

numãrul de credite pentru educaþie ºi formare profesionalã.
(6) ºcolarizarea în învãþãmântul postliceal de stat, organizat în conformitate cu prevederile prezentei

legi, se finanþeazã prin bugetele locale ale unitãþilor administrativ-teritoriale, din sumele defalcate din
venituri ale bugetului de stat ºi din venituri ale bugetelor locale. ºcolarizarea poate sã fie finanþatã ºi de
cãtre solicitanþi, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învãþãmânt care asigurã
ºcolarizarea. Statul susþine ºi stimuleazã, inclusiv financiar, programe de studiu pentru învãþãmântul
postliceal, în parteneriat public-privat.

(7) Cifra de ºcolarizare pentru învãþãmântul postliceal de stat se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
Prin excepþie, cifra de ºcolarizare pentru învãþãmântul postliceal de stat finanþat integral de cãtre solici-
tanþi, persoane fizice sau juridice, se aprobã, prin decizie, de inspectoratul ºcolar ºi se comunicã
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(8) Admiterea în învãþãmântul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea
de învãþãmânt, prin consultarea factorilor interesaþi.

(9) Au dreptul sã se înscrie în învãþãmântul postliceal, în condiþiile alin. (8), absolvenþii de liceu, cu sau
fãrã diplomã de bacalaureat.

(10) Creditele pentru educaþie ºi formare profesionalã obþinute în învãþãmântul postliceal pot fi
recunoscute pentru absolvenþii cu diplomã de bacalaureat de cãtre universitãþi, în baza deciziilor senatu-
lui universitar, ca unitãþi de credite de studii transferabile pentru nivelul licenþã.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  1122--AA  ••  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULL  PPEENNTTRRUU  PPEERRSSOOAANNEELLEE  AAPPAARRÞÞIINNÂÂNNDD  MMIINNOORRIITTÃÃÞÞIILLOORR  NNAAÞÞIIOONNAALLEE
AARRTT..  4455
(1) Persoanele aparþinând minoritãþilor naþionale au dreptul sã studieze ºi sã se instruiascã în limba

maternã, la toate nivelurile, tipurile ºi formele de învãþãmânt preuniversitar, în condiþiile legii.
(2) În funcþie de necesitãþile locale se organizeazã, la cererea pãrinþilor sau tutorilor legali ºi în condiþi-

ile legii, grupe, clase sau unitãþi de învãþãmânt preuniversitar cu predare în limbile minoritãþilor
naþionale.

(3) La toate formele de învãþãmânt în limba românã, în limbile minoritãþilor naþionale sau în
limbi de circulaþie internaþionalã, se poate înscrie ºi pregãti orice cetãþean român sau cetãþean din
þãrile Uniunii Europene ºi Confederaþia Elveþianã, indiferent de limba sa maternã ºi de limba în care a
studiat anterior.

(4) În cadrul unitãþilor sau secþiilor cu predare în limbile minoritãþilor naþionale, singulare în locali-
tate, se pot organiza clase liceale ºi profesionale cu grupe de elevi de diferite profiluri, în condiþiile legii.

(5) Pe raza unei unitãþi administrativ-teritoriale, cu mai multe unitãþi de învãþãmânt cu predare în lim-
bile minoritãþilor naþionale, funcþioneazã cel puþin o unitate ºcolarã cu personalitate juridicã, pentru
fiecare limbã maternã, indiferent de efectivul de elevi.

(6) În cazul unitãþilor de nivel gimnazial sau liceal cu predare în limbile minoritãþilor naþionale, sin-
gulare în municipiu, oraº sau comunã, se acordã personalitate juridicã, indiferent de efectivul de elevi.

(7) Elevii care, în localitatea de domiciliu, nu au posibilitatea de a învãþa în limba lor maternã sunt
sprijiniþi prin decontul transportului la cea mai apropiatã ºcoalã cu predare în limba maternã sau primesc
cazare ºi masã gratuite în internatul unitãþii de învãþãmânt cu predare în limba maternã.

Leonard
Evidenţiere
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(8) Minoritãþile naþionale au dreptul la reprezentare proporþionalã cu numãrul de clase în organele de
conducere ale unitãþilor de învãþãmânt, ale inspectoratelor ºcolare sau ale instituþiilor echivalente, cu
respectarea criteriilor de competenþã profesionalã, potrivit legii.

(9) În unitãþile ºcolare cu predare ºi în limbile minoritãþilor naþionale, unul dintre directori va fi un
cadru didactic din rândul minoritãþilor respective, cu respectarea criteriilor de competenþã profesionalã.

(10) În unitãþile conexe învãþãmântului preuniversitar din judeþele în care funcþioneazã forme de
învãþãmânt în limbile minoritãþilor naþionale se asigurã încadrarea cu specialiºti ºi din rândul
minoritãþilor naþionale, cu respectarea criteriilor de competenþã profesionalã.

(11) Cadrele didactice care predau la grupe sau clase cu predare integralã în limba minoritãþilor
naþionale trebuie sã facã dovada competenþei profesionale în limba minoritãþii naþionale respective ºi au
dreptul la pregãtire ºi perfecþionare în limba de predare, în þarã sau în strãinãtate. Fac excepþie de la nece-
sitatea de a face dovada competenþei profesionale în limba minoritãþii naþionale respective cadrele didac-
tice care predau limba ºi literatura românã.

(12) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului asigurã materiale didactice specifice dis-
ciplinelor predate în limba maternã.

(13) Pentru elevii aparþinând minoritãþilor naþionale, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului asigurã manualele ºcolare, care pot fi: manuale elaborate în limba de predare a minoritãþilor
naþionale ºi manuale traduse din limba românã sau manuale de import, avizate de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, pentru titlurile needitate din cauza tirajului redus.

(14) În învãþãmântul în limbile minoritãþilor naþionale, în comunicarea internã ºi în comunicarea cu
pãrinþii elevilor ºi ai preºcolarilor se poate folosi ºi limba de predare.

(15) În învãþãmântul primar cu predare în limbile minoritãþilor naþionale, calificativele se comunicã
în scris ºi oral ºi în limba de predare.

(16) În cadrul Institutului de ºtiinþe ale Educaþiei din subordinea Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului va funcþiona ºi o secþie de cercetare ºi inovare pentru învãþãmântul cu predare în
limbile minoritãþilor naþionale.

(17) În finanþarea de bazã a unitãþii de învãþãmânt preuniversitar cu predare în limbile minoritãþilor
naþionale, costul standard per elev ºi per preºcolar se calculeazã dupã un coeficient mãrit pe baza facto-
rilor de corecþie, luând în considerare predarea în limba minoritãþii naþionale sau a limbii minoritãþii
naþionale. În cazul acestor unitãþi se are în vedere izolarea lingvisticã, geograficã ºi numãrul redus de elevi
ºi preºcolari, precum ºi elevii prevãzuþi la alin. (7). Acelaºi coeficient se aplicã ºi în cazul unitãþilor ºcolare
cu predare în limba românã, în condiþii similare.

AARRTT..  4466
(1) În cadrul învãþãmântului preuniversitar cu predare în limbile minoritãþilor naþionale, toate disci-

plinele se studiazã în limba maternã, cu excepþia disciplinei Limba ºi literatura românã.
(2) Disciplina Limba ºi literatura românã se predã pe tot parcursul învãþãmântului preuniversitar

dupã programe ºcolare ºi manuale elaborate în mod special pentru minoritatea respectivã.
(3) Prin excepþie, în unitãþile de învãþãmânt cu predare în limba unei minoritãþi naþionale, ca urmare

a cererii pãrinþilor sau tutorilor legali, la solicitarea organizaþiei minoritãþii naþionale reprezentate în
Parlamentul României sau, în cazul în care minoritatea respectivã nu are reprezentare parlamentarã, la
solicitarea grupului parlamentar al minoritãþilor naþionale, predarea disciplinei Limba ºi literatura
românã se face dupã manualele utilizate în unitãþile de învãþãmânt cu predare în limba românã.

(4) Testele la disciplina Limba ºi literatura românã se elaboreazã pe baza programei speciale.
(5) Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip din învãþãmântul preuniversitar ºi lucrãrile

semestriale pentru elevii din învãþãmântul cu predare în limbile minoritãþilor naþionale se elaboreazã pe
baza cerinþelor didactico-metodologice stabilite de Curriculumul naþional.

(6) În învãþãmântul preuniversitar, activitatea de predare ºi de educare la Limba ºi literatura mater-
nã, la istoria ºi tradiþiile minoritãþilor naþionale respective ºi la Educaþia muzicalã se realizeazã pe baza
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programelor ºi a metodologiilor specifice elaborate de colective de experþi cunoscãtori ai limbii ºi ai cul-
turii minoritãþii naþionale respective ºi aprobate, potrivit legii.

(7) Elevilor aparþinând minoritãþilor naþionale, care frecventeazã unitãþi de învãþãmânt cu predare în
limba românã sau în altã limbã decât cea maternã, li se asigurã, la cerere, ºi în condiþiile legii, ca disciplinã
de studiu, limba ºi literatura maternã, precum ºi istoria ºi tradiþiile minoritãþii naþionale respective, ca
parte a trunchiului comun. Programele ºi manualele disciplinei Istoria ºi tradiþiile minoritãþii naþionale
sunt aprobate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(8) În învãþãmântul primar, gimnazial ºi liceal cu predare în limbile minoritãþilor naþionale, disci-
plinele Istoria ºi Geografia României se predau în aceste limbi, dupã programe ºcolare ºi manuale identice
cu cele pentru clasele cu predare în limba românã, cu obligaþia transcrierii ºi a însuºirii toponimiei ºi a
numelor proprii româneºti ºi în limba românã.

(9) În învãþãmântul gimnazial cu predare în limbile minoritãþilor naþionale se introduce, ca disci-
plinã de studiu, Istoria ºi tradiþiile minoritãþilor naþionale respective, cu predare în limba maternã.
Programele ºcolare ºi manualele la aceastã disciplinã sunt aprobate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului.

(10) În programele ºi manualele de istorie se vor reflecta istoria ºi tradiþiile minoritãþilor naþionale
din România.

(11) În învãþãmântul liceal ºi postliceal, în care predarea se face în limba maternã pentru disciplinele,
respectiv modulele de pregãtire de specialitate, se realizeazã însuºirea terminologiei de specialitate ºi în
limba românã.

(12) În învãþãmântul preuniversitar, probele de admitere ºi probele examenelor de absolvire pot fi
susþinute în limba în care au fost studiate disciplinele respective, în condiþiile legii.

AARRTT..  4477
(1) Pe raza unei unitãþi administrativ-teritoriale - comunã, oraº, municipiu - unde funcþioneazã mai

multe unitãþi ºcolare cu predare în limba românã cel puþin una dintre acestea are personalitate juridicã,
indiferent de efectivul de elevi.

(2) Unitãþile cu predare în limba românã, de nivel gimnazial sau liceal, unice în municipiu, în oraº sau
în comunã au personalitate juridicã indiferent de efectivul de elevi.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  1133--AA  ••  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULL  SSPPEECCIIAALL  ªªII  SSPPEECCIIAALL  IINNTTEEGGRRAATT
AARRTT..  4488
(1) Învãþãmântul special ºi special integrat, organizat pentru persoanele cu cerinþe educaþionale spe-

ciale sau alte tipuri de cerinþe educaþionale, stabilite prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tinere-
tului ºi sportului, se realizeazã pentru toate nivelurile de învãþãmânt, diferenþiat, în funcþie de tipul ºi
gradul de deficienþã.

(2) Învãþãmântul special ºi special integrat este gratuit ºi este organizat, de regulã, ca învãþãmânt cu
frecvenþã. În funcþie de necesitãþile locale, acesta se poate organiza ºi sub alte forme, în conformitate cu le-
gislaþia în vigoare.

(3) Guvernul elaboreazã reglementãri specifice pentru serviciile educaþionale ºi de asistenþã, oferite
copiilor cu cerinþe educaþionale speciale.

AARRTT..  4499
(1) Învãþãmântul special se organizeazã, dupã caz, în unitãþi de învãþãmânt special ºi în unitãþi de

învãþãmânt de masã.
(2) Învãþãmântul special integrat se poate organiza în clase speciale ºi individual sau în grupe inte-

grate în clase de masã. Efectivele formaþiunilor de studiu din învãþãmântul special ºi special integrat sunt
stabilite de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, în funcþie de tipul ºi gradul deficienþei.

(3) Conþinuturile învãþãmântului special ºi special integrat, demersurile didactice, precum ºi pregãtirea
ºi formarea personalului care îºi desfãºoarã activitatea în domeniul educaþiei copiilor cu cerinþe educaþionale

Leonard
Evidenţiere



– 20 –

FEDERAÞIA EDUCAÞIEI NAÞIONALE www.fen.ro

speciale sunt stabilite prin metodologii elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
(4) Durata ºcolarizãrii copiilor cu cerinþe educaþionale speciale poate fi mai mare decât cea precizatã

prin prezenta lege ºi se stabileºte, în funcþie de gradul ºi tipul dizabilitãþii, prin ordin al ministrului edu-
caþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

AARRTT..  5500
(1) Evaluarea, asistenþa psihoeducaþionalã, orientarea ºcolarã ºi orientarea profesionalã a copiilor, a

elevilor ºi a tinerilor cu cerinþe educaþionale speciale se realizeazã de cãtre centrele judeþene de resurse ºi
de asistenþã educaþionalã, denumite în continuare CJRAE, respectiv de Centrul Municipiului Bucureºti de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã, denumit în continuare CMBRAE, prin serviciile de evaluare ºi de orien-
tare ºcolarã ºi profesionalã, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului, acordându-se prioritate integrãrii în învãþãmântul de masã. CJRAE cuprind ºi cen-
trele logopedice interºcolare.

(2) Stabilirea gradului de deficienþã al elevilor cu cerinþe educaþionale speciale se realizeazã de cãtre
comisiile din cadrul CJRAE/CMBRAE, în colaborare cu comisiile pentru protecþia copilului din cadrul
direcþiilor generale judeþene/a municipiului Bucureºti de asistenþã socialã ºi protecþia copilului.

(3) Diagnosticarea abuzivã a copiilor pe criterii de rasã, naþionalitate, etnie, limbã, religie, aparte-
nenþã la o categorie defavorizatã, precum ºi de orice alt criteriu, fapt ce determinã includerea lor în clase
cu cerinþe educaþionale speciale, se sancþioneazã.

(4) Obþinerea unei calificãri de cãtre elevii/tinerii cu cerinþe educaþionale speciale se face în unitãþi de
învãþãmânt special ºi de masã, cu consultarea factorilor locali interesaþi.

(5) Elevii ºi tinerii cu cerinþe educaþionale speciale pot dobândi calificãri profesionale corespunzã-
toare tipului ºi gradului de deficienþã.

AARRTT..  5511
(1) Copiii, elevii ºi tinerii cu cerinþe educaþionale speciale, integraþi în învãþãmântul de masã, benefi-

ciazã de suport educaþional prin cadre didactice de sprijin ºi itinerante, de la caz la caz. Organizarea ser-
viciilor de sprijin educaþional se face de cãtre CJRAE/CMBRAE ºi se reglementeazã prin metodologii speci-
fice elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(2) Copiii ºi tinerii cu cerinþe educaþionale speciale, ºcolarizaþi în unitãþile de învãþãmânt special sau
de masã, inclusiv cei ºcolarizaþi în alt judeþ decât cel de domiciliu, beneficiazã de asistenþã socialã constând
în asigurarea alocaþiei zilnice de hranã, a rechizitelor ºcolare, a cazarmamentului, a îmbrãcãmintei ºi a
încãlþãmintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaþi în sistemul de protecþie a copilului, precum ºi de
gãzduire gratuitã în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinþe educaþionale speciale din
cadrul direcþiilor generale judeþene/a municipiului Bucureºti de asistenþã socialã ºi protecþia copilului.

AARRTT..  5522
(1) Pentru copiii, elevii ºi tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesitã perioade de spitalizare mai

mari de 4 sãptãmâni se organizeazã, dupã caz, grupe sau clase în cadrul unitãþii sanitare în care aceºtia
sunt internaþi.

(2) Pentru copiii, elevii ºi tinerii care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilitãþi, sunt nede-
plasabili, se organizeazã ºcolarizare la domiciliu, pe o perioadã determinatã.

(3) ºcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinþarea de clase sau de grupe în spitale se fac de cãtre inspec-
toratul ºcolar, la propunerea CJRAE/CMBRAE, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(4) Unitãþile de învãþãmânt special pot beneficia de sprijinul instituþiilor de protecþie socialã, al altor
organisme private autorizate, al persoanelor fizice sau juridice din þarã ºi din strãinãtate, pentru stimula-
re, compensare ºi pentru reducerea gradului de dizabilitate.

AARRTT..  5533
Învãþãmântul special dispune de planuri de învãþãmânt, de programe ºcolare, de programe de asis-

tenþã psihopedagogicã, de manuale ºi de metodologii didactice alternative, adaptate tipului ºi gradului de
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dizabilitate ºi aprobate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
AARRTT..  5544
(1) În funcþie de evoluþia copilului se pot face propuneri de reorientare dinspre ºcoala specialã spre

ºcoala de masã ºi invers.
(2) Propunerea de reorientare se face de cãtre cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauzã sau de

cãtre pãrinþii copilului/tutorele legal instituit ºi de cãtre psihologul ºcolar. Decizia de reorientare se ia de
cãtre comisia de expertizã din cadrul CJRAE/CMBRAE, cu acordul familiei sau al susþinãtorului legal.

AARRTT..  5555
(1) ºcolarizarea minorilor ºi a adulþilor din centrele de reeducare, din penitenciarele pentru minori ºi

tineri ºi din penitenciarele pentru adulþi se realizeazã cu respectarea Curriculumului naþional. Resursa
umanã necesarã pentru ºcolarizarea acestora este asiguratã de cãtre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului, prin inspectoratele ºcolare.

(2) În vederea obþinerii unei calificãri ºi a integrãrii în viaþa activã a tinerilor cu cerinþe educaþionale
speciale, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, împreunã cu Ministerul Muncii, Familiei
ºi Protecþiei Sociale, organizeazã ateliere protejate.

AARRTT..  5566
La absolvirea învãþãmântului special, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului cola-

boreazã cu Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale ºi cu alte organisme guvernamentale sau
nonguvernamentale în vederea integrãrii în viaþa activã, potrivit calificãrii obþinute ºi în condiþiile pre-
vãzute de legislaþia în vigoare.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  1144--AA  ••  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULL  PPEENNTTRRUU  CCOOPPIIIIII  ªªII  TTIINNEERRIIII  CCAAPPAABBIILLII  DDEE  PPEERRFFOORRMMAANNÞÞEE  ÎÎNNAALLTTEE
AARRTT..  5577
(1) Statul sprijinã copiii ºi tinerii capabili de performanþe înalte atât în unitãþi de învãþãmânt, cât ºi în

centre de excelenþã. Centrele de excelenþã sunt înfiinþate prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii,
tineretului ºi sportului.

(2) Coordonarea acþiunilor prevãzute la alin. (1) este asiguratã de Centrul Naþional de Instruire
Diferenþiatã, înfiinþat prin hotãrâre a Guvernului, iniþiatã de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului.

(3) Resursele umane, curriculare, informaþionale, materiale ºi financiare pentru susþinerea copiilor ºi
a tinerilor capabili de performanþe înalte se asigurã de unitãþile de învãþãmânt ºi de inspectoratele ºcolare,
conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(4) Pentru sprijinirea copiilor ºi a tinerilor capabili de performanþe înalte, Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului organizeazã olimpiade ºi concursuri, tabere de profil, simpozioane ºi
alte activitãþi specifice ºi acordã burse ºi alte forme de sprijin material.

(5) Copiii ºi tinerii capabili de performanþe înalte beneficiazã, indiferent de vârstã, de programe
educative care le respectã particularitãþile de învãþare ºi de orientare a performanþei. Aceste programe
sunt de aprofundare a învãþãrii, de grupare pe abilitãþi, de îmbogãþire a curriculumului cu noi domenii, de
mentorat ºi transfer de competenþã, de accelerare a promovãrii conform ritmului individual de învãþare.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  1155--AA  ••  PPRROOGGRRAAMMUULL  „„ªªCCOOAALLAA  DDUUPPÃÃ  ªªCCOOAALLÃÃ““
AARRTT..  5588
(1) Unitãþile de învãþãmânt, prin decizia consiliului de administraþie, pot sã îºi extindã activitãþile cu

elevii dupã orele de curs, prin programe „ºcoala dupã ºcoalã“.
(2) În parteneriat cu autoritãþile publice locale ºi cu asociaþiile de pãrinþi, prin programul „ºcoala dupã

ºcoalã“, se oferã activitãþi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenþelor dobân-
dite sau de accelerare a învãþãrii, precum ºi activitãþi de învãþare remedialã. Acolo unde acest lucru este
posibil, parteneriatul se poate realiza cu organizaþii nonguvernamentale cu competenþe în domeniu.
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(3) Programele „ºcoala dupã ºcoalã“ se organizeazã în baza unei metodologii aprobate prin ordin al
ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(4) Statul poate finanþa programul „ºcoala dupã ºcoalã“ pentru copiii ºi elevii din grupurile dezavan-
tajate, potrivit legii.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  1166--AA  ••  AALLTTEERRNNAATTIIVVEELLEE  EEDDUUCCAAÞÞIIOONNAALLEE
AARRTT..  5599
(1) În sistemul de învãþãmânt preuniversitar pot fi iniþiate ºi organizate alternative educaþionale, cu

acordul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, pe baza unor regulamente aprobate
prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(2) Acreditarea, respectiv evaluarea periodicã a alternativelor educaþionale se fac potrivit legii.
(3) Unitãþile de învãþãmânt preuniversitar alternativ dispun de autonomie organizatoricã ºi funcþio-

nalã, în conformitate cu specificul alternativei.
(4) La toate formele de învãþãmânt alternativ în limba românã, în limbile minoritãþilor naþionale sau

în limbi de circulaþie internaþionalã, se poate înscrie ºi pregãti orice cetãþean român.
(5) Cadrele didactice care predau la grupe sau clase din alternativele educaþionale au dreptul la recu-

noaºterea de cãtre inspectoratele ºcolare judeþene ºi Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului a pregãtirii ºi a perfecþionãrilor realizate de organizaþiile, asociaþiile, federaþiile care gestioneazã
dezvoltarea alternativei respective la nivel naþional.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  1177--AA  ••  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULL  PPAARRTTIICCUULLAARR  ººII  CCOONNFFEESSIIOONNAALL
AARRTT..  6600
(1) Învãþãmântul particular ºi confesional se organizeazã conform principiului nonprofit în unitãþi de

învãþãmânt preuniversitar, la toate nivelurile ºi formele, conform legislaþiei în vigoare.
(2) Criteriile, standardele ºi indicatorii de performanþã pe care trebuie sã le îndeplineascã unitãþile de

învãþãmânt preuniversitar particular ºi confesional sunt identice cu cele pe care trebuie sã le îndeplineas-
cã unitãþile de învãþãmânt de stat.

(3) Unitãþile particulare de învãþãmânt sunt unitãþi libere, deschise, autonome atât din punct de
vedere organizatoric, cât ºi economico-financiar, având drept fundament proprietatea privatã, garantatã
de Constituþie.

(4) Autorizarea de funcþionare provizorie, acreditarea ºi evaluarea periodicã a unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar particular ºi confesional sunt realizate de cãtre Agenþia Românã de Asigurare a
Calitãþii în Învãþãmântul Preuniversitar, conform legislaþiei în vigoare.

(5) Unitãþile de învãþãmânt preuniversitar particular ºi confesional acreditate sunt sprijinite de stat,
condiþiile fiind stabilite prin hotãrâre a Guvernului.

(6) Statul sprijinã ºi coordoneazã învãþãmântul particular ºi confesional, în condiþiile legii, respectând
în întregime drepturile acestuia.

(7) Directorii unitãþilor de învãþãmânt particular sunt numiþi de conducerea persoanei juridice fonda-
toare, cu respectarea criteriilor de competenþã. Actul de numire se aduce la cunoºtinþa inspectoratului
ºcolar pe raza cãruia îºi desfãºoarã activitatea unitatea respectivã.

CAP. III • Reþeaua ºcolarã
AARRTT..  6611
(1) Reþeaua ºcolarã este formatã din totalitatea unitãþilor de învãþãmânt acreditate, respectiv autori-

zate provizoriu.
(2) Reþeaua ºcolarã a unitãþilor de învãþãmânt de stat ºi particular preuniversitar se organizeazã de

cãtre autoritãþile administraþiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor ºcolare. Pentru
învãþãmântul special liceal ºi special postliceal, reþeaua ºcolarã se organizeazã de cãtre consiliul judeþean,
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respectiv de cãtre consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti, cu consultarea partenerilor
sociali ºi cu avizul conform al Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(3) În cadrul reþelei ºcolare se pot înfiinþa ºi pot funcþiona, conform legii, grupe/clase în alternative
educaþionale integrate în unitãþi ºcolare de stat sau particulare.

(4) Persoanele juridice ºi fizice pot înfiinþa, conform legii, unitãþi de educaþie timpurie ºi de
învãþãmânt primar, gimnazial, liceal ºi postliceal.

(5) Reþeaua ºcolarã a unitãþilor de învãþãmânt se dã publicitãþii la începutul fiecãrui an, pentru anul
ºcolar urmãtor. Cifra de ºcolarizare pentru învãþãmântul de stat se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, cu
cel puþin 6 luni înainte de începerea anului ºcolar.

(6) În cadrul sistemului naþional de învãþãmânt preuniversitar de stat se pot înfiinþa ºi pot funcþiona,
conform legii, unitãþi de învãþãmânt cu clase constituite pe bazã de contracte de parteneriat între unitãþi
de învãþãmânt de stat ºi particulare acreditate, între acestea ºi operatori economici, precum ºi între insti-
tuþii din þarã ºi strãinãtate, pe baza unor acorduri interguvernamentale.

(7) Unitãþile de învãþãmânt preuniversitar, indiferent de tip, nivel, formã, filierã ºi profil sunt supuse
acreditãrii ºi evaluãrii periodice, conform legii.

(8) Pentru a asigura calitatea învãþãmântului, la propunerea autoritãþilor administraþiei publice locale
sau din proprie iniþiativã, inspectoratele ºcolare pot solicita Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului
ºi Sportului ridicarea acreditãrii/autorizãrii unei unitãþi de învãþãmânt cu personalitate juridicã sau a unei
structuri a acesteia în conformitate cu prevederile legale. În situaþia în care Agenþia Românã pentru Asigu-
rarea Calitãþii în Învãþãmântul Preuniversitar, denumitã în continuare ARACIP, retrage acreditarea/auto-
rizaþia de funcþionare, pentru neîndeplinirea condiþiilor legale, unei unitãþi de învãþãmânt, aceasta îºi în-
ceteazã activitatea. Autoritãþile administraþiei publice locale realizeazã alocarea elevilor altor unitãþi
ºcolare, cu respectarea interesului copiilor ºi asigurarea logisticii necesare.

AARRTT..  6622
(1) În vederea asigurãrii calitãþii educaþiei ºi a optimizãrii gestionãrii resurselor, unitãþile de

învãþãmânt ºi autoritãþile administraþiei publice locale pot decide înfiinþarea consorþiilor ºcolare.
(2) Consorþiile ºcolare sunt parteneriate contractuale între unitãþile de învãþãmânt, care asigurã:
a. mobilitatea personalului între unitãþile membre ale consorþiului;
b. utilizarea în comun a resurselor unitãþilor de învãþãmânt din consorþiu;
c. lãrgirea oportunitãþilor de învãþare oferite elevilor ºi recunoaºterea reciprocã a rezultatelor

învãþãrii ºi evaluãrii acestora.
(3) Cadrul general pentru înfiinþarea, desfiinþarea ºi funcþionarea consorþiilor ºcolare se va reglemen-

ta prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.
AARRTT..  6633
(1) În învãþãmântul preuniversitar, formaþiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu,

dupã cum urmeazã:
a. educaþia antepreºcolarã: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puþin de 5 ºi nu mai mult de 9;
b. învãþãmântul preºcolar: grupa cuprinde în medie 15 preºcolari, dar nu mai puþin de 10 ºi nu mai

mult de 20;
c. învãþãmântul primar: clasa care cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puþin de 12 ºi nu mai mult

de 25;
d. învãþãmântul gimnazial: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puþin de 12 ºi nu mai

mult de 30;
e. învãþãmântul liceal: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puþin de 15 ºi nu mai mult

de 30;
f. învãþãmântul postliceal: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puþin de 15 ºi nu mai

mult de 30;
g. învãþãmântul special pentru elevi cu deficienþe uºoare ºi/sau moderate: grupa care cuprinde în
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medie 10 elevi, dar nu mai puþin de 8 ºi nu mai mult de 12;
h. învãþãmântul special pentru elevi cu deficienþe grave: grupa care cuprinde în medie 5 elevi, dar nu

mai puþin de 4 ºi nu mai mult de 6.
(2) Prin excepþie de la prevederile alin. (1), în localitãþile în care existã cerere pentru forma de

învãþãmânt în limba maternã a unei minoritãþi naþionale, efectivele formaþiunilor de studiu pot fi mai mici
decât minimul prevãzut de prezenta lege. Decizia privind înfiinþarea ºi funcþionarea acestor formaþiuni de
studiu aparþine Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, cu consultarea consiliului de
administraþie al unitãþii de învãþãmânt respective.

CAP. IV • Curriculumul învãþãmântului preuniversitar
AARRTT..  6644
(1) În învãþãmântul preuniversitar se aplicã Curriculumul naþional elaborat în conformitate cu

nevoile specifice dezvoltãrii personale ºi cu nevoile pieþei forþei de muncã ºi ale fiecãrei comunitãþi, în baza
principiului subsidiaritãþii.

(2) Curriculumul naþional reprezintã ansamblul coerent al planurilor-cadru de învãþãmânt ºi al pro-
gramelor ºcolare din învãþãmântul preuniversitar.

AARRTT..  6655
(1) Planurile-cadru de învãþãmânt cuprind disciplinele, domeniile de studiu, respectiv modulele de

pregãtire obligatorii ºi opþionale, precum ºi numãrul minim ºi maxim de ore aferente acestora.
(2) Trunchiul comun se constituie din disciplinele/domeniile de studiu/modulele de pregãtire obliga-

torii, iar curriculumul la decizia ºcolii se constituie din disciplinele/domeniile de studiu/modulele de
pregãtire opþionale.

(3) Programele ºcolare stabilesc, pentru fiecare disciplinã, domeniul de studiu/modulul de pregãtire
din planul de învãþãmânt, finalitãþile urmãrite ºi evidenþiazã conþinuturile fundamentale de ordin teoretic,
experimental ºi aplicativ, oferind orientãri metodologice generale pentru realizarea ºi evaluarea acestora.

(4) Planurile-cadru ºi programele ºcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele
de pregãtire obligatorii din învãþãmântul preuniversitar sunt elaborate de cãtre instituþiile ºi organismele
abilitate ale Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi se aprobã prin ordin al ministru-
lui educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(5) Curriculumul la decizia ºcolii se constituie atât din pachete disciplinare opþionale ofertate la nivel
naþional, regional ºi local, cât ºi din pachete disciplinare opþionale ofertate la nivelul unitãþii de
învãþãmânt. Consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt, în urma consultãrii elevilor, pãrinþilor ºi
pe baza resurselor disponibile, stabileºte curriculumul la decizia ºcolii.

(6) Programele ºcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregãtire op-
þionale se elaboreazã la nivelul unitãþilor de învãþãmânt, cu consultarea consiliului profesoral, consiliu-
lui consultativ al elevilor, structurii asociative a pãrinþilor, precum ºi a reprezentanþilor comunitãþii
locale ºi, dupã caz, a operatorilor economici cu care unitatea de învãþãmânt are relaþii pentru pregãtirea
practicã a elevilor. Programele ºcolare sunt aprobate de consiliul de administraþie al unitãþii de
învãþãmânt.

(7) În cazul alternativelor educaþionale, planurile-cadru ºi programele ºcolare sunt elaborate, în
proiect, de reprezentanþi ai acestora ºi sunt aprobate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului.

(8) În învãþãmântul particular ºi confesional se utilizeazã planurile-cadru de învãþãmânt ºi pro-
gramele ºcolare pentru Curriculumul naþional aprobat de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului sau planurile ºi programele de învãþãmânt similare ori alternative învãþãmântului de stat, apro-
bate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(9) Planurile-cadru de învãþãmânt ºi programele ºcolare pentru învãþãmântul teologic ºi confesional
se elaboreazã de cãtre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, în colaborare cu fiecare
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cult în parte, ºi sunt aprobate prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.
(10) Planurile-cadru de învãþãmânt pentru învãþãmântul militar se elaboreazã de cãtre Ministerul

Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, în colaborare cu Ministerul Apãrãrii Naþionale, ºi sunt apro-
bate prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

AARRTT..  6666
(1) Numãrul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învãþãmânt este de maximum 20 de ore

pe sãptãmânã la învãþãmântul primar, 25 de ore pe sãptãmânã la învãþãmântul gimnazial ºi 30 de ore pe
sãptãmânã la învãþãmântul liceal. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare ºi evaluare, cât ºi pentru
învãþarea în clasã, asistatã de cadrul didactic, a conþinuturilor predate, conform prezentei legi.

(2) Prin excepþie de la prevederile alin. (1), numãrul maxim de ore poate fi depãºit cu numãrul de ore
prevãzute pentru studierea limbii materne, a istoriei ºi tradiþiei minoritãþilor naþionale ºi a învãþãmântu-
lui bilingv.

(3) În cadrul Curriculumului naþional, disciplinele obligatorii au o pondere de 80% în planurile-cadru
de la nivelul învãþãmântului obligatoriu ºi de 70% în cele de la nivelul liceului.

(4) În cadrul Curriculumului naþional, disciplinele opþionale au o pondere de 20% în planurile-cadru
pentru învãþãmântul obligatoriu ºi de 30% în cele pentru liceu.

(5) Pentru fiecare disciplinã ºi domeniu de studiu, programa ºcolarã acoperã 75% din orele de
predare ºi evaluare, lãsând la dispoziþia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de
studiu respectiv. În funcþie de caracteristicile elevilor ºi de strategia ºcolii din care face parte, profesorul
decide dacã procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru
învãþare remedialã, în cazul copiilor cu probleme speciale, pentru consolidarea cunoºtinþelor sau pentru
stimularea elevilor capabili de performanþe superioare, conform unor planuri individuale de învãþare
elaborate pentru fiecare elev.

AARRTT..  6677
(1) Curriculumul naþional pentru educaþia timpurie este centrat pe dezvoltarea fizicã, cognitivã,

emoþionalã ºi socialã a copiilor, respectiv pe remedierea precoce a eventualelor deficienþe de dezvoltare.
(2) CJRAE, respectiv CMBRAE constituie echipe multidisciplinare de intervenþie timpurie, menite sã

realizeze evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea ºi asistenþa precoce corespunzãtoare a
celor cu cerinþe educaþionale speciale sau cu risc în dezvoltarea competenþelor personale.

AARRTT..  6688
(1) Curriculumul naþional pentru învãþãmântul primar ºi gimnazial se axeazã pe 8 domenii de compe-

tenþe-cheie care determinã profilul de formare a elevului:
a. competenþe de comunicare în limba românã ºi în limba maternã, în cazul minoritãþilor naþionale;
b. competenþe de comunicare în limbi strãine;
c. competenþe de bazã de matematicã, ºtiinþe ºi tehnologie;
d. competenþe digitale de utilizare a tehnologiei informaþiei ca instrument de învãþare ºi cunoaºtere;
e. competenþe sociale ºi civice;
f. competenþe antreprenoriale;
g. competenþe de sensibilizare ºi de expresie culturalã;
h. competenþa de a învãþa sã înveþi.
(2) Educaþia fizicã ºi sportul în învãþãmântul preuniversitar sunt cuprinse în trunchiul comun al pla-

nurilor de învãþãmânt.
(3) Disciplina Tehnologia informaþiei ºi comunicãrii constituie o disciplinã opþionalã pentru elevii din

clasele I-IV ºi este disciplinã obligatorie în învãþãmântul gimnazial ºi liceal.
(4) Curriculumul pentru clasele pregãtitoare urmãreºte dezvoltarea fizicã, socioemoþionalã, cognitivã

a limbajului ºi comunicãrii, precum ºi dezvoltarea capacitãþilor ºi a atitudinilor în învãþare, asigurând toto-
datã punþile cãtre dezvoltarea celor 8 competenþe-cheie.

(5) Învãþãmântul liceal este centrat pe dezvoltarea ºi diversificarea competenþelor-cheie ºi formarea
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competenþelor specifice în funcþie de filierã, profil, specializare sau calificare.
AARRTT..  6699
(1) În unitãþile de învãþãmânt de stat sau particulare se utilizeazã manuale ºcolare ºi alte auxiliare

didactice aprobate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
(2) Manualele ºcolare se elaboreazã ºi se evalueazã pe baza programelor ºcolare aprobate de

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului. Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului reglementeazã elaborarea de manuale ºcolare alternative.

(3) Cadrele didactice selecteazã ºi le recomandã elevilor, în baza libertãþii iniþiativei profesionale,
acele manuale ºcolare din lista celor aprobate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului
care vor fi utilizate în procesul didactic.

(4) Elevii ºi profesorii din învãþãmântul de stat ºi din învãþãmântul obligatoriu particular
acreditat/autorizat beneficiazã de manuale ºcolare gratuite, atât pentru învãþãmântul în limba românã,
cât ºi pentru cel în limbile minoritãþilor naþionale, în condiþiile legii.

(5) Auxiliarele curriculare sunt constituite din ghiduri metodologice care, prin conþinut, sunt în con-
formitate cu prevederile legale în vigoare ºi pe care cadrele didactice le pot selecta ºi utiliza la clasã, în baza
libertãþii iniþiativei profesionale, în scopul îmbunãtãþirii calitãþii procesului educaþional.

AARRTT..  7700
(1) Bibliotecile ºcolare ºi centrele de documentare ºi informare se organizeazã ºi funcþioneazã pe baza

unui regulament elaborat de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
(2) Se înfiinþeazã Biblioteca ºcolarã Virtualã ºi Platforma ºcolarã de e-learning, care includ programe

ºcolare, exemple de lecþii pentru toate temele din programele ºcolare, ghiduri metodologice, exemple de
probe de evaluare. Aceste resurse digitale vor fi protejate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ºi
drepturile conexe, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului obþinând dreptul de publicare din partea autorilor, astfel încât aceste resurse sã fie accesibile
permanent ºi gratuit oricãrui elev sau profesor.

(3) Unitãþile de învãþãmânt utilizeazã platforma ºcolarã de învãþare pentru a acorda asistenþã elevilor
în timpul sau în afara programului ºcolar ori pentru cei care, din motive de sãnãtate, temporar nu pot
frecventa ºcoala.

(4) Înfiinþarea, gestiunea ºi îmbogãþirea permanentã a Bibliotecii ºcolare Virtuale ºi a Platformei
ºcolare de e-learning intrã în responsabilitatea Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

CAP. V • Evaluarea rezultatelor învãþãrii
SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  11  ••  DDIISSPPOOZZIIÞÞIIII  GGEENNEERRAALLEE  PPRRIIVVIINNDD  EEVVAALLUUAARREEAA

AARRTT..  7711
(1) Scopul evaluãrii este acela de a orienta ºi de a optimiza învãþarea.
(2) Toate evaluãrile se realizeazã pe baza standardelor naþionale de evaluare pentru fiecare disciplinã,

domeniu de studiu, respectiv modul de pregãtire.
(3) Rezultatele evaluãrii se exprimã, dupã caz, prin calificative, în învãþãmântul primar, respectiv prin

note de la 1 la 10, în învãþãmântul secundar ºi în învãþãmântul terþiar nonuniversitar, sau prin punctaje,
în mod similar testelor internaþionale.

(4) Controlul utilizãrii ºi al respectãrii standardelor naþionale de evaluare de cãtre cadrele didactice
se realizeazã prin inspecþia ºcolarã.

(5) Notarea elevilor fãrã utilizarea ºi respectarea standardelor naþionale ºi a metodologiilor de evalu-
are constituie abatere disciplinarã ºi se sancþioneazã conform prevederilor prezentei legi.

AARRTT..  7722
(1) Evaluarea se centreazã pe competenþe, oferã feed-back real elevilor ºi stã la baza planurilor indi-

viduale de învãþare. În acest scop se va crea o bancã de instrumente de evaluare unicã, având funcþie ori-
entativã, pentru a-i ajuta pe profesori în notarea la clasã.
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(2) Un elev cu deficienþe de învãþare beneficiazã, în mod obligatoriu, de educaþie remedialã.
AARRTT..  7733
(1) Portofoliul educaþional cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri

obþinute în urma evaluãrii competenþelor dobândite sau a participãrii la activitãþi de învãþare, în diferite
contexte, precum ºi produse sau rezultate ale acestor activitãþi, în contexte de învãþare formale, nonfor-
male ºi informale.

(2) Portofoliul educaþional este elementul central al evaluãrii învãþãrii. Utilizarea lui debuteazã
începând cu clasa pregãtitoare ºi reprezintã cartea de identitate educaþionalã a elevului.
SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  22--AA  ••  SSTTRRUUCCTTUURRAA  ªªII  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCIILLEE  EEVVAALLUUÃÃRRIILLOORR

AARRTT..  7744
(1) La finalul clasei pregãtitoare, cadrul didactic responsabil întocmeºte, în baza unei metodologii elabo-

rate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, un raport de evaluare a dezvoltãrii fizice,
socioemoþionale, cognitive, a limbajului ºi a comunicãrii, precum ºi a dezvoltãrii capacitãþilor ºi atitudinilor
de învãþare.

(2) La finalul clasei a II-a, fiecare ºcoalã, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, organizeazã ºi realizeazã evaluarea competenþelor fundamentale:
scris-citit ºi matematicã. Rezultatele evaluãrilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate
de învãþare ale elevilor. Rezultatele evaluãrii ºi planurile individualizate se comunicã pãrinþilor elevilor ºi
constituie documente din portofoliul educaþional al elevului.

(3) La finalul clasei a IV-a, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului realizeazã, prin
eºantionare, o evaluare la nivel naþional a competenþelor fundamentale dobândite în ciclul primar, dupã
modelul testãrilor internaþionale, pentru diagnoza sistemului de învãþãmânt la nivel primar.

(4) La finalul clasei a VI-a, toate ºcolile, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, organizeazã ºi realizeazã evaluarea elevilor prin douã probe transdis-
ciplinare: limbã ºi comunicare, matematicã ºi ºtiinþe. Proba de limbã ºi comunicare va cuprinde limba
românã ºi limba modernã I, iar pentru elevii din clasele cu predare în limbile minoritãþilor naþionale, ºi
limba maternã. Rezultatele evaluãrilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de
învãþare ale elevilor ºi pentru preorientarea ºcolarã cãtre un anumit tip de liceu. Rezultatele evaluãrii ºi
planurile individualizate de învãþare se comunicã pãrinþilor elevilor ºi sunt trecute în portofoliul edu-
caþional al elevului.

(5) La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului, se realizeazã o evaluare naþionalã obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evalu-
ãrii se exprimã printr-un punctaj, similar testelor internaþionale. Evaluarea se realizeazã prin urmãtoarele
probe:

a. o probã scrisã la limba ºi literatura românã;
b. o probã scrisã la limba maternã;
c. o probã scrisã transdisciplinarã la matematicã ºi ºtiinþe;
d. o probã scrisã la o limbã de circulaþie internaþionalã;
e. o probã practicã de utilizare a calculatorului, susþinutã în timpul anului;
f. o probã oralã transdisciplinarã de evaluare a competenþelor civice ºi sociale, susþinutã în timpul anului.
(6) Rezultatele evaluãrii naþionale se înscriu în portofoliul educaþional al elevului.
AARRTT..  7755
(1) Absolvenþii învãþãmântului gimnazial dobândesc diploma de absolvire, parte a portofoliului edu-

caþional, ºi foaia matricolã, parte a portofoliului educaþional.
(2) Continuarea studiilor din învãþãmântul gimnazial în învãþãmântul liceal este asiguratã pe baza

unui proces de consiliere ºi de orientare ºcolarã ºi profesionalã. Numãrul de locuri alocate clasei a X-a este
cel puþin egal cu cel al absolvenþilor clasei a IX-a.
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AARRTT..  7766
(1) Dupã absolvirea gimnaziului, elevii urmeazã liceul sau ºcoala profesionalã.
(2) Admiterea la liceu sau la ºcoalã profesionalã se realizeazã dupã urmãtoarea procedurã:
a. în cazul în care numãrul de candidaþi nu depãºeºte numãrul locurilor oferite de unitatea de

învãþãmânt, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaþional al elevului;
b. în cazul în care numãrul de candidaþi este mai mare decât numãrul locurilor oferite de unitatea de

învãþãmânt, admiterea se face luând în calcul în proporþie de 70% portofoliul educaþional al elevului, media
de absolvire a învãþãmântului obligatoriu, precum ºi media la probele de la evaluarea naþionalã de la sfârºitul
clasei a IX-a ºi în proporþie de 30% nota obþinutã la proba de admitere stabilitã de unitatea de învãþãmânt.

(3) În cazul mediilor egale, diferenþierea se face pe baza portofoliului educaþional al elevului.
(4) Metodologia-cadru de organizare ºi desfãºurare a admiterii în clasa a X-a este elaboratã de

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi este datã publicitãþii, pentru fiecare generaþie,
cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. Unitãþile de învãþãmânt au obligaþia de a anunþa public disciplina
sau disciplinele la care se susþine proba de admitere, programele, procedurile de organizare a acesteia,
precum ºi modul de utilizare a portofoliului educaþional, pânã, cel mai târziu, la începutul clasei a VIII-a.
Proba suplimentarã de admitere se va susþine la cel mult douã discipline.

AARRTT..  7777
(1) Absolvenþii învãþãmântului liceal primesc diploma de absolvire ºi foaia matricolã, parte a porto-

foliului educaþional, care atestã finalizarea studiilor liceale ºi care conferã dreptul de acces, în condiþiile
legii, în învãþãmântul postliceal, precum ºi dreptul de susþinere a examenului de bacalaureat.

(2) Elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor susþine examenul naþional de bacalaureat.
(3) Absolvenþii învãþãmântului liceal care susþin ºi promoveazã examenul naþional de bacalaureat

dobândesc ºi diplomã de bacalaureat, care le dã dreptul de acces în învãþãmântul superior, în condiþiile legii.
(4) Examenul naþional de bacalaureat constã în susþinerea urmãtoarelor probe:
· proba A de evaluare a competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã;
· proba B de evaluare a competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba maternã, pentru ele-

vii care au urmat studiile liceale într-o limbã a minoritãþilor naþionale;
· proba C de evaluare a competenþei lingvistice la douã limbi de circulaþie internaþionalã studiate pe par-

cursul învãþãmântului liceal. Rezultatul evaluãrii se exprimã prin nivelul de competenþã corespunzãtor
Cadrului european comun de referinþã pentru limbi. Elevii care promoveazã, pe parcursul învãþãmântului
preuniversitar, examene cu recunoaºtere internaþionalã pentru certificarea competenþelor lingvistice în
limbi strãine au dreptul la recunoaºterea ºi echivalarea rezultatelor obþinute la aceste examene, la cerere ºi
conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului;

· proba D de evaluare a competenþelor digitale. Rezultatul evaluãrii se exprimã prin nivelul de compe-
tenþã, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promoveazã, pe parcursul
învãþãmântului preuniversitar, examene cu recunoaºtere europeanã pentru certificarea competenþelor
digitale au dreptul la recunoaºterea ºi la echivalarea rezultatelor obþinute la aceste examene, la cerere ºi
conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului;

· proba E scrisã de evaluare a competenþelor formate pe durata învãþãmântului liceal, dupã cum
urmeazã:

a) probã scrisã la Limba ºi literatura românã - probã comunã pentru elevii de la toate filierele, profilu-
rile ºi specializãrile;

b) probã scrisã la Limba ºi literatura maternã - probã comunã pentru elevii de la toate filierele, profilu-
rile ºi specializãrile, care au urmat studiile liceale într-o limbã a minoritãþilor naþionale;

c) douã probe scrise, diferenþiate dupã cum urmeazã:
1. pentru profilul real din filiera teoreticã:
i. matematicã;
ii. probã transdisciplinarã din ºtiinþe: fizicã, chimie, biologie;
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2. pentru profilul umanist din filiera teoreticã:
i. o limbã de circulaþie internaþionalã;
ii. probã transdisciplinarã din geografie, istorie, ºtiinþe socioumane;
3. pentru filiera tehnologicã:
i. probã scrisã disciplinarã specificã profilului;
ii. probã transdisciplinarã specificã domeniului de pregãtire;
4. pentru filiera vocaþionalã:
i. probã practicã sau scrisã, dupã caz, specificã profilului ori specializãrii;
ii. probã transdisciplinarã specificã profilului sau specializãrii.
(5) Conþinuturile programelor de examen sunt stabilite de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,

Tineretului ºi Sportului ºi se dau publicitãþii elevilor la începutul primei clase de liceu, în condiþiile legii.
Calendarul, metodologia, precum ºi modul de organizare ºi desfãºurare a examenului de bacalaureat se
stabilesc de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi se dau publicitãþii, pentru fiecare
generaþie, la începutul ultimei clase de liceu.

(6) Pentru anumite filiere, profiluri, specializãri sau calificãri, stabilite de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, absolvenþii învãþãmântului liceal pot susþine un examen de certificare
a calificãrii, separat de examenul de bacalaureat. Conþinutul, calendarul ºi modul de organizare ale exame-
nului de certificare a calificãrii se stabilesc de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi se
dau publicitãþii, pentru fiecare generaþie, cel mai târziu la începutul ultimei clase de liceu.

(7) Absolvenþii învãþãmântului liceal care susþin ºi promoveazã examenul de certificare a calificãrii
primesc certificat de calificare corespunzãtor nivelului stabilit prin Cadrul naþional al calificãrilor ºi supli-
mentul descriptiv al certificatului în format Europass.

(8) Eliberarea certificatului de calificare nu este condiþionatã de promovarea examenului de bacalaureat.
AARRTT..  7788
(1) Examenul naþional de bacalaureat se considerã promovat de cãtre absolvenþii învãþãmântului

secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii:
a. au susþinut probele A, B, C ºi D prevãzute la art. 77 alin. (4);
b. au susþinut probele scrise E prevãzute la art. 77 alin. (4) ºi au obþinut cel puþin nota 5 la fiecare din-

tre acestea;
c. au obþinut media aritmeticã, calculatã cu douã zecimale exacte, a notelor obþinute la probele scrise

E prevãzute la art. 77 alin. (4) cel puþin egalã cu 6.
(2) În urma promovãrii examenului naþional de bacalaureat, absolventului i se elibereazã diploma de

bacalaureat.
(3) Absolvenþilor de liceu care au susþinut evaluãrile A, B, C ºi D prevãzute la art. 77 alin. (4) li se

elibereazã certificate care atestã nivelul de competenþã lingvisticã, respectiv nivelul de competenþã digi-
talã. Eliberarea acestor certificate nu este condiþionatã de promovarea probelor scrise E prevãzute la art.
77 alin. (4).

(4) În cazul nepromovãrii examenului naþional de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile urmã-
toare, la cerere, rezultatele la evaluãrile A, B, C ºi D susþinute conform prevederilor art. 77 alin. (4), respec-
tiv rezultatele la probele scrise E prevãzute la art. 77 alin. (4) care au fost promovate cu cel puþin nota 5.

(5) În decursul unui an ºcolar se organizeazã douã sesiuni ale examenului naþional de bacalaureat.
(6) Candidaþii proveniþi din învãþãmântul preuniversitar pot susþine examenul naþional de bacalau-

reat ºi examenul de certificare a calificãrii, fãrã taxã, de cel mult douã ori. Prezentãrile ulterioare la aces-
te examene sunt condiþionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului.

(7) Evaluãrile A, B, C ºi D prevãzute la art. 77 alin. (4) se organizeazã ºi se desfãºoarã la nivelul unitãþii
de învãþãmânt, în timpul anului ºcolar, pe parcursul semestrului al II-lea, în faþa unei comisii prezidate de
directorul unitãþii de învãþãmânt ºi numite prin decizie a inspectorului ºcolar general, în condiþiile sta-
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bilite prin metodologie specificã.
(8) Probele scrise E la examenul naþional de bacalaureat, prevãzute la art. 77 alin. (4), se susþin dupã

încheierea cursurilor, în faþa unei comisii stabilite de inspectoratul ºcolar.
(9) Comisia prevãzutã la alin. (8) este condusã de un preºedinte, numit prin ordin al ministrului

educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului dintre cadrele didactice universitare de predare, având ti-
tlul ºtiinþific de doctor, sau de un cadru didactic din învãþãmântul liceal, având gradul didactic I ºi per-
formanþe profesionale deosebite, dintr-o unitate de învãþãmânt situatã în alt judeþ decât cel în care se
aflã unitatea de învãþãmânt din care provin elevii care susþin probele scrise ale examenului naþional de
bacalaureat.

(10) Comisia prevãzutã la alin. (8) este alcãtuitã exclusiv din profesori de la alte unitãþi de învãþãmânt
decât cele din care provin elevii care susþin probele scrise ale examenului naþional de bacalaureat.

(11) Rezultatele examenului naþional de bacalaureat se fac publice prin afiºare.

CAP. VI • Resursa umanã
SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  11  ••  BBEENNEEFFIICCIIAARRIIII  EEDDUUCCAAÞÞIIEEII

AARRTT..  7799
(1) Beneficiarii primari ai învãþãmântului preuniversitar sunt antepreºcolarii, preºcolarii ºi elevii.
(2) Beneficiarii secundari ai învãþãmântului preuniversitar sunt familiile antepreºcolarilor, ale pre-

ºcolarilor ºi ale elevilor.
(3) Comunitatea localã ºi societatea, în general, sunt beneficiari terþiari ai învãþãmântului preuniversitar.
AARRTT..  8800
(1) Învãþãmântul preuniversitar este centrat pe beneficiari. Toate deciziile majore sunt luate prin con-

sultarea reprezentanþilor beneficiarilor primari, respectiv a Consiliului Naþional al Elevilor sau a altor aso-
ciaþii reprezentative ale elevilor, ºi prin consultarea obligatorie a reprezentanþilor beneficiarilor secundari
ºi terþiari, respectiv a structurilor asociative reprezentative ale pãrinþilor, a reprezentanþilor mediului de
afaceri, a autoritãþilor administraþiei publice locale ºi a societãþii civile.

(2) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, împreunã cu Consiliul Naþional al Elevilor
ºi organizaþiile guvernamentale ºi nonguvernamentale reprezentative, elaboreazã un statut în care sunt
prevãzute drepturile ºi îndatoririle elevilor, care se aprobã prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii,
tineretului ºi sportului. În baza acestui statut, fiecare unitate de învãþãmânt îºi elaboreazã regulamentul
ºcolar propriu.

AARRTT..  8811
(1) Antepreºcolarii, preºcolarii ºi elevii din învãþãmântul preuniversitar au drepturi egale la educaþie,

prin activitãþi extraºcolare organizate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
(2) Activitãþile extraºcolare sunt realizate în cadrul unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, în cluburi,

în palate ale copiilor, în tabere ºcolare, în baze sportive, turistice ºi de agrement sau în alte unitãþi acredi-
tate în acest sens.

(3) Organizarea, acreditarea, controlul ºi competenþele unitãþilor care oferã educaþie extraºcolarã
se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportu-
lui.

AARRTT..  8822
(1) Elevii de la cursurile cu frecvenþã din învãþãmântul preuniversitar de stat pot beneficia de burse

de performanþã, de burse de merit, de burse de studiu ºi de burse de ajutor social.
(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ºi nu-

mãrul acestora se stabilesc anual prin hotãrâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeþean/consili-
ilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti.

(3) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanþã, de merit, a burselor de
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studiu ºi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraþie ale unitãþilor de
învãþãmânt, în limitele fondurilor repartizate ºi în raport cu integralitatea efectuãrii de cãtre elevi a activi-
tãþilor ºcolare.

(4) Elevii pot beneficia ºi de burse pe bazã de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte per-
soane juridice sau fizice, precum ºi de credite pentru studiu acordate de bãnci, în condiþiile legii.

(5) Elevii ºi cursanþii strãini din învãþãmântul preuniversitar pot beneficia de burse, potrivit prevede-
rilor legale.

(6) Elevii etnici români cu domiciliul stabil în strãinãtate beneficiazã de burse, potrivit prevederilor
prezentei legi.

AARRTT..  8833
(1) Antepreºcolarii, preºcolarii ºi elevii din unitãþile ºcolare de stat ºi particulare autorizate/acreditate

beneficiazã de asistenþã medicalã, psihologicã ºi logopedicã gratuitã, în cabinete medicale, psihologice ºi
logopedice ºcolare ori în unitãþi medicale de stat.

(2) La începutul fiecãrui an ºcolar se realizeazã examinarea stãrii de sãnãtate a elevilor, pe baza unei
metodologii comune elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi de Ministerul
Sãnãtãþii.

(3) Autorizarea sanitarã necesarã funcþionãrii unitãþilor de învãþãmânt de stat se obþine fãrã taxe.
AARRTT..  8844
(1) Elevii din învãþãmântul obligatoriu ºi liceal acreditat/autorizat beneficiazã de tarif redus cu 50%

pentru transportul local în comun, de suprafaþã, naval ºi subteran, precum ºi pentru transportul intern
auto, feroviar ºi naval, pe tot parcursul anului calendaristic.

(2) Ca mãsurã de protecþie specialã, elevii orfani, elevii cu cerinþe educaþionale speciale, precum ºi cei
instituþionalizaþi pot beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menþionate la alin. (1),
pe tot parcursul anului calendaristic.

(3) Elevilor care nu pot fi ºcolarizaþi în localitatea de domiciliu li se deconteazã cheltuielile de trans-
port din bugetul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, prin unitãþile de învãþãmânt la
care sunt ºcolarizaþi, pe bazã de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigurã decontarea sumei ce repre-
zintã contravaloarea a 8 cãlãtorii dus-întors pe semestru, dacã locuiesc la internat sau în gazdã.

(4) Elevii beneficiazã de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de
teatru, de operã, de film ºi la alte manifestãri culturale ºi sportive organizate de instituþii publice.

(5) Elevii etnici români din afara graniþelor þãrii, bursieri ai statului român, beneficiazã de gratuitate
la toate manifestãrile prevãzute la alin. (4).

AARRTT..  8855
(1) În situaþii justificate, elevilor din învãþãmântul obligatoriu, ºcolarizaþi într-o altã localitate decât

aceea de domiciliu, li se asigurã, dupã caz, servicii de transport, de masã ºi de internat, de cãtre autoritãþile
administraþiei publice locale din localitatea de domiciliu, cu sprijinul operatorilor economici, al colectivi-
tãþilor locale, al societãþilor de binefacere, precum ºi al altor persoane juridice sau fizice.

(2) Statul subvenþioneazã toate costurile aferente frecventãrii liceului pentru elevii provenind din
mediul rural sau din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum ºi pentru cei care frecventeazã ºcoli-
le profesionale. Modalitatea de subvenþionare se stabileºte prin hotãrâre a Guvernului, iniþiatã de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

AARRTT..  8866
(1) Unitãþile de învãþãmânt încheie cu pãrinþii, în momentul înscrierii antepreºcolarilor, respectiv a

preºcolarilor sau a elevilor, în Registrul unic matricol, un contract educaþional, în care sunt înscrise drep-
turile ºi obligaþiile reciproce ale pãrþilor. Contractul educaþional-tip este aprobat prin ordin al ministrului
educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului ºi este particularizat, la nivelul fiecãrei unitãþi de învãþãmânt,
prin decizia consiliului de administraþie.

(2) Nerespectarea prevederilor contractului educaþional-tip de cãtre unitatea de învãþãmânt este
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sancþionatã de inspectoratul ºcolar, în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin ordin al
ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(3) Pãrintele sau tutorele legal este obligat sã ia mãsuri pentru ºcolarizarea elevului, pe perioada
învãþãmântului obligatoriu.

(4) Pãrintele sau tutorele legal rãspunde pentru distrugerile materiale din patrimoniul ºcolii, cauzate
de elev.

AARRTT..  8877
Unitãþile de învãþãmânt pot primi donaþii din þarã ºi din strãinãtate, potrivit reglementarilor legale,

dacã servesc politicii educaþionale a sistemului naþional de învãþãmânt ºi dacã nu sunt contrare intere-
selor statului român ºi legislaþiei în vigoare.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  22--AA  ••  PPEERRSSOONNAALLUULL  DDIINN  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULL  PPRREEUUNNIIVVEERRSSIITTAARR
AARRTT..  8888
(1) Personalul din învãþãmântul preuniversitar este format din personal didactic, personal didactic

auxiliar ºi personal administrativ sau nedidactic.
(2) În învãþãmântul preuniversitar poate funcþiona personal didactic asociat.
(3) Personalul didactic auxiliar este definit conform prevederilor prezentei legi.
(4) Personalul administrativ îºi desfãºoarã activitatea în baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare.
AARRTT..  8899
În învãþãmântul preuniversitar de stat ºi particular, posturile didactice vacante ºi rezervate se ocupã

prin concurs organizat la nivelul unitãþii de învãþãmânt cu personalitate juridicã, conform unei
metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

AARRTT..  9900
(1) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au caracter deschis. La concurs se poate prezen-

ta orice persoanã care îndeplineºte condiþiile prevãzute de legislaþia în vigoare.
(2) Angajarea personalului didactic în unitãþile de învãþãmânt cu personalitate juridicã se face prin în-

cheierea contractului individual de muncã de cãtre directorul unitãþii, cu aprobarea consiliului de admin-
istraþie.

AARRTT..  9911
(1) Organizarea ºi desfãºurarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare ºi administra-

tive dintr-o unitate de învãþãmânt sunt coordonate de director. Consiliul de administraþie al unitãþii de
învãþãmânt aprobã comisiile de concurs ºi valideazã rezultatele concursului.

(2) Angajarea prin încheierea contractului individual de muncã a personalului didactic auxiliar ºi
administrativ în unitãþile de învãþãmânt cu personalitate juridicã se face de cãtre directorul unitãþii, cu
aprobarea consiliului de administraþie.

AARRTT..  9922
(1) La nivelul fiecãrei unitãþi ºi instituþii de învãþãmânt preuniversitar se realizeazã anual evaluarea

activitãþii personalului didactic ºi didactic auxiliar. Metodologia de evaluare se stabileºte prin ordin al mi-
nistrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(2) Rezultatele evaluãrii stau la baza deciziei consiliului de administraþie privind acordarea califica-
tivului anual ºi a gradaþiei de merit.

(3) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului dezvoltã programul naþional de stimulare
a excelenþei didactice, finanþat din propriul buget, din care se premiazã excelenþa didacticã.

(4) Metodologia de acordare a gradaþiei de merit ºi a implementãrii programului naþional de stimula-
re a excelenþei didactice se elaboreazã de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(5) Salarizarea personalului didactic ºi a celui didactic auxiliar din unitãþile de învãþãmânt de stat se
face ºi în funcþie de performanþele profesionale, conform legii.
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(6) Veniturile salariale ºi extrasalariale ale directorilor ºi directorilor adjuncþi, precum ºi salarizarea
personalului didactic din unitãþile de învãþãmânt particular se stabilesc prin negociere între conducerea
persoanei juridice finanþatoare ºi persoana în cauzã, cu avizul consiliului de administraþie al unitãþii ºcolare.

(7) Inspectoratele ºcolare judeþene ºi Inspectoratul ºcolar al Municipiului Bucureºti realizeazã
auditarea periodicã a resursei umane din învãþãmântul preuniversitar. Rezultatele auditului se aduc la
cunoºtinþa celor în cauzã, consiliului de administraþie al unitãþii de învãþãmânt ºi Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

AARRTT..  9933
Hotãrârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, rãspunderea disciplinarã ºi

disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unitãþii de învãþãmânt de cãtre consiliul de admini-
straþie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor. Directorul unitãþii de învãþãmânt emite deciziile conform
hotãrârilor consiliului de administraþie. Angajatorul este unitatea de învãþãmânt.

CAP. VII • Conducerea sistemului ºi a unitãþilor de învãþãmânt
SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  11  ••  DDIISSPPOOZZIIÞÞIIII  GGEENNEERRAALLEE

AARRTT..  9944
(1) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, ca organ de specialitate al administraþiei

publice centrale, elaboreazã ºi implementeazã politica naþionalã în domeniul învãþãmântului preuniversi-
tar. Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului are drept de iniþiativã ºi de execuþie în dome-
niul politicii financiare ºi al resurselor umane din sfera educaþiei.

(2) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului exercitã, în domeniul învãþãmântului pre-
universitar, urmãtoarele atribuþii:

a. elaboreazã, aplicã, monitorizeazã ºi evalueazã politicile educaþionale naþionale;
b. monitorizeazã activitatea de evaluare externã;
c. coordoneazã ºi controleazã sistemul naþional de învãþãmânt;
d. avizeazã structura reþelei învãþãmântului preuniversitar ºi înainteazã Guvernului, spre aprobare,

cifrele de ºcolarizare, pe baza propunerilor unitãþilor de învãþãmânt, a autoritãþilor administraþiei publice
locale, a operatorilor economici, având în vedere recomandãrile studiilor de prognozã, centralizate,
avizate ºi transmise de cãtre inspectoratele ºcolare judeþene, respectiv al municipiului Bucureºti;

e. coordoneazã elaborarea ºi aprobã Curriculumul naþional ºi sistemul naþional de evaluare, asigurã
ºi supravegheazã respectarea acestora;

f. evalueazã, aprobã ºi achiziþioneazã manualele ºcolare ºi asigurã finanþarea conform legii;
g. aprobã, conform legii, regulamentele de organizare ºi de funcþionare a unitãþilor subordonate ºi a

unitãþilor conexe;
h. elaboreazã studii de diagnozã ºi de prognozã în domeniul învãþãmântului;
i. asigurã omologarea mijloacelor de învãþãmânt;
j. asigurã cadrul organizatoric pentru selecþionarea ºi pregãtirea adecvatã a elevilor cu aptitudini

deosebite;
k. asigurã ºcolarizarea specializatã ºi asistenþa psihopedagogicã adecvatã a copiilor ºi tinerilor cu diza-

bilitãþi sau cu cerinþe educaþionale speciale;
l. analizeazã modul în care se asigurã protecþia socialã în învãþãmânt ºi propune Guvernului ºi

autoritãþilor administraþiei publice locale abilitate mãsuri corespunzãtoare;
m. coordoneazã, monitorizeazã ºi controleazã perfecþionarea ºi formarea iniþialã ºi continuã a person-

alului didactic pentru politicile de interes naþional;
n. elaboreazã politicile naþionale în domeniul resurselor umane;
o. rãspunde de evaluarea sistemului naþional de învãþãmânt pe baza standardelor naþionale;
p. elaboreazã, împreunã cu alte ministere interesate, strategia colaborãrii cu alte state ºi cu organismele

internaþionale specializate în domeniul învãþãmântului, formãrii profesionale ºi al cercetãrii ºtiinþifice;
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q. stabileºte modalitãþile de recunoaºtere ºi de echivalare a studiilor, a diplomelor, a certificatelor ºi a
titlurilor ºtiinþifice eliberate în strãinãtate, pe baza unor norme interne, încaseazã taxe, în lei ºi în valutã,
pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea ºi de recunoaºterea actelor de studii, conform legii;

r. stabileºte structura anului ºcolar;
s. elaboreazã metodologii ºi regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementãrii politi-

cilor educaþionale naþionale;
t. construieºte ºi asigurã funcþionarea optimã a Platformei ºcolare de e-learning, precum ºi a

Bibliotecii ºcolare Virtuale;
u. elaboreazã norme specifice pentru construcþiile ºcolare ºi pentru dotarea acestora;
v. dã publicitãþii ºi prezintã anual Parlamentului raportul privind starea învãþãmântului preuniversitar în

România;
w. coordoneazã colectarea ºi asigurã analiza ºi interpretarea datelor statistice pentru sistemul naþio-

nal de indicatori privind educaþia.
(3) În realizarea atribuþiilor sale, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului înfiinþeazã,

organizeazã ºi finanþeazã comisii ºi consilii naþionale. Organizarea ºi funcþionarea acestora sunt stabilite
prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului. De asemenea, Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului propune Guvernului înfiinþarea de agenþii.

AARRTT..  9955
(1) Inspectoratele ºcolare judeþene ºi Inspectoratul ºcolar al Municipiului Bucureºti sunt servicii publi-

ce deconcentrate ale Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, cu personalitate juridicã,
având în principal urmãtoarele atribuþii:

a. aplicã politicile ºi strategiile Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului la nivel
judeþean, respectiv al municipiului Bucureºti;

b. controleazã aplicarea legislaþiei ºi monitorizeazã calitatea activitãþilor de predare-învãþare ºi
respectarea standardelor naþionale/indicatorilor de performanþã, prin inspecþia ºcolarã;

c. controleazã, monitorizeazã ºi evalueazã calitatea managementului unitãþilor ºi instituþiilor de
învãþãmânt;

d. asigurã, împreunã cu autoritãþile administraþiei publice locale, ºcolarizarea elevilor ºi monitori-
zeazã participarea la cursuri a acestora pe durata învãþãmântului obligatoriu;

e. coordoneazã admiterea în licee, evaluãrile naþionale ºi concursurile ºcolare la nivelul unitãþilor de
învãþãmânt din judeþ ºi, respectiv, din municipiul Bucureºti;

f. monitorizeazã implementarea programelor naþionale iniþiate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului pe aria judeþului, respectiv a municipiului Bucureºti, precum ºi a proiectelor deru-
late de unitãþile ºcolare ºi cele conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educaþiei ºi
tineretului;

g. mediazã conflictele ºi litigiile survenite între autoritatea administraþiei publice locale ºi unitãþile de
învãþãmânt;

h. coordoneazã ºi controleazã activitãþile unitãþilor conexe ale Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului din aria judeþului/municipiului Bucureºti;

i. prezintã un raport anual privind starea învãþãmântului pe teritoriul judeþului, respectiv al munici-
piului Bucureºti. Acest raport se face public;

j. aprobã, la propunerea consiliului local sau a consiliilor judeþene, înfiinþarea unitãþilor pentru edu-
caþie timpurie, învãþãmânt primar ºi gimnazial;

k. aplicã politicile educaþionale naþionale la nivel judeþean, respectiv al municipiului Bucureºti;
l. acordã consiliere ºi asistenþã unitãþilor ºi instituþiilor de învãþãmânt în gestionarea resurselor

umane ºi a posturilor didactice la nivelul judeþului, respectiv al municipiului Bucureºti;
m. monitorizeazã activitãþile de constituire, de vacantare ºi de ocupare a posturilor didactice din

unitãþile de învãþãmânt;
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n. gestioneazã baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în unitãþile de învãþãmânt,
precum ºi întreaga bazã de date a educaþiei;

o. înainteazã spre avizare Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului reþeaua ºcolarã
din raza lor teritorialã propusã de autoritãþile administraþiei publice locale, în conformitate cu politica
educaþionalã, a documentelor strategice privind dezvoltarea economicã ºi socialã la nivel regional,
judeþean ºi local, dupã consultarea unitãþilor de învãþãmânt, a operatorilor economici ºi a partenerilor
sociali interesaþi;

p. realizeazã auditarea periodicã a resursei umane din învãþãmântul preuniversitar;
q. asigurã colectarea datelor statistice pentru sistemul naþional de indicatori privind educaþia.
(2) Structura inspectoratelor ºcolare judeþene, respectiv a Inspectoratului ºcolar al Municipiului Bucu-

reºti se stabileºte prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.
(3) Inspectoratul ºcolar are un consiliu de administraþie ºi un consiliu consultativ. Funcþionarea aces-

tora se realizeazã în baza unui regulament propriu, elaborat ºi aprobat de consiliul de administraþie, con-
form regulamentului-cadru aprobat prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(4) În structura inspectoratelor ºcolare din judeþele cu învãþãmânt ºi în limbile minoritãþilor naþionale
sunt cuprinºi ºi inspectori ºcolari pentru acest tip de învãþãmânt. Aceºti inspectori ºcolari sunt numiþi
respectând procedurile prezentei legi, cu consultarea grupului parlamentar al minoritãþilor naþionale.

(5) În structura inspectoratelor ºcolare sunt cuprinºi ºi inspectori ºcolari pentru problemele copiilor
ºi tinerilor proveniþi din medii socioeconomice dezavantajate.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  22--AA  ••  CCOONNDDUUCCEERREEAA  UUNNIITTÃÃÞÞIILLOORR  DDEE  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTT
AARRTT..  9966
(1) Unitãþile de învãþãmânt preuniversitar cu personalitate juridicã sunt conduse de consiliile de adminis-

traþie, de directori ºi de directori adjuncþi, dupã caz. În exercitarea atribuþiilor ce le revin, consiliile de adminis-
traþie ºi directorii conlucreazã cu consiliul profesoral, cu comitetul de pãrinþi ºi cu autoritãþile administraþiei
publice locale.

(2) În unitãþile de învãþãmânt de stat consiliul de administraþie este organ de conducere ºi este consti-
tuit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:

a. în cazul unitãþilor de învãþãmânt de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de adminis-
traþie este format din 7 membri, cu urmãtoarea componenþã: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2
reprezentanþi ai pãrinþilor; un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Prevederile
prezentului articol se aplicã în mod corespunzãtor ºi pentru învãþãmântul preºcolar ºi primar;

b. în cazul în care consiliul de administraþie este format din 9 membri, dintre aceºtia 4 sunt cadre
didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanþi ai consiliului local ºi 2 reprezentanþi ai pãrinþilor.
Directorul ºi directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraþie din cota aferentã
cadrelor didactice din unitatea de învãþãmânt respectivã;

c. în cazul în care consiliul de administraþie este format din 13 membri, dintre aceºtia 6 sunt cadre
didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanþi ai consiliului local ºi 3 reprezentanþi ai pãrinþilor.
Directorul ºi directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraþie din cota aferentã
cadrelor didactice din unitatea de învãþãmânt respectivã.

(3) Consiliul de administraþie este organul de conducere al unitãþii de învãþãmânt. La ºedinþele consi-
liului de administraþie participã, de regulã, ºi un reprezentant al elevilor, cu statut de observator.

(4) Dupã constituirea consiliului de administraþie, membrii acestuia aleg un preºedinte de ºedinþã din
rândul cadrelor didactice, prin hotãrâre adoptatã cu votul secret al majoritãþii. Preºedintele de ºedinþã
este ales pentru o perioadã de cel mult un an, conduce ºedinþele consiliului de administraþie ºi semneazã
hotãrârile adoptate în aceastã perioadã.

(5) În învãþãmântul particular ºi confesional, în componenþa consiliului de administraþie sunt incluºi
reprezentanþi ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administraþie este asiguratã de persoana desem-
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natã de fondatori. În unitãþile pentru învãþãmântul general obligatoriu, consiliul de administraþie
cuprinde ºi un reprezentant al consiliului local.

(6) Consiliul de administraþie se întruneºte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea direc-
torului sau a douã treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare ºi de funcþionare a consiliului
de administraþie este stabilitã prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(7) Consiliul de administraþie are urmãtoarele atribuþii principale:
a. adoptã proiectul de buget ºi avizeazã execuþia bugetarã la nivelul unitãþii de învãþãmânt;
b. aprobã planul de dezvoltare instituþionalã elaborat de directorul unitãþii de învãþãmânt;
c. aprobã curriculumul la decizia ºcolii, la propunerea consiliului profesoral;
d. stabileºte poziþia ºcolii în relaþiile cu terþi;
e. organizeazã concursul de ocupare a funcþiilor de director ºi de director adjunct;
f. aprobã planul de încadrare cu personal didactic ºi didactic auxiliar, precum ºi schema de personal 

nedidactic;
g. aprobã programe de dezvoltare profesionalã a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;
h. sancþioneazã abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;
i. aprobã comisiile de concurs ºi valideazã rezultatul concursurilor;
j. aprobã orarul unitãþii de învãþãmânt;
k. îºi asumã rãspunderea publicã pentru performanþele unitãþii de învãþãmânt, alãturi de director;
l. îndeplineºte orice alte atribuþii stabilite prin ordine ºi metodologii ale ministrului educaþiei,

cercetãrii, tineretului ºi sportului, respectiv ale Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
(8) Hotãrârile consiliului de administraþie se adoptã cu majoritatea voturilor celor prezenþi, mai puþin

cele prevãzute la art. 93. Hotãrârile consiliului de administraþie care vizeazã personalul din unitate, cum
ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcþiilor de conducere, acordarea gradaþiei de merit,
restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancþiuni ºi altele asemenea, se iau prin
vot secret. Membrii consiliului de administraþie care se aflã în conflict de interese nu participã la vot.

(9) Deciziile privind bugetul ºi patrimoniul unitãþii de învãþãmânt se iau cu majoritatea din totalul
membrilor consiliului de administraþie.

AARRTT..  9977
(1) Directorul exercitã conducerea executivã a unitãþii de învãþãmânt. În cazul unitãþilor de

învãþãmânt cu predare integralã în limbile minoritãþilor naþionale, directorul are obligaþia cunoaºterii lim-
bii respective. În cazul unitãþilor de învãþãmânt cu secþii de predare în limbile minoritãþilor naþionale, unul
dintre directori are obligaþia cunoaºterii limbii respective. În aceste cazuri, numirea directorului se face cu
consultarea organizaþiei care reprezintã minoritatea respectivã în Parlamentul României sau, dacã minori-
tatea nu are reprezentare parlamentarã, cu consultarea Grupului parlamentar al minoritãþilor naþionale.

(2) Directorul unitãþii de învãþãmânt de stat are urmãtoarele atribuþii:
a. este reprezentantul legal al unitãþii de învãþãmânt ºi realizeazã conducerea executivã a acesteia;
b. este ordonatorul de credite al unitãþii de învãþãmânt;
c. îºi asumã, alãturi de consiliul de administraþie, rãspunderea publicã pentru performanþele unitãþii

de învãþãmânt pe care o conduce;
d. propune spre aprobare consiliului de administraþie regulamentul de organizare ºi funcþionare al

unitãþii de învãþãmânt;
e. propune spre aprobare consiliului de administraþie proiectul de buget ºi raportul de execuþie bugetarã;
f. rãspunde de selecþia, angajarea, evaluarea periodicã, formarea, motivarea ºi încetarea raporturilor

de muncã ale personalului din unitatea de învãþãmânt;
g. îndeplineºte alte atribuþii stabilite de cãtre consiliul de administraþie, conform legii;
h. prezintã anual un raport asupra calitãþii educaþiei în unitatea sau în instituþia pe care o conduce.

Raportul este prezentat în faþa comitetului de pãrinþi ºi este adus la cunoºtinþa autoritãþilor administraþiei
publice locale ºi a inspectoratului ºcolar judeþean/al municipiului Bucureºti;
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i. coordoneazã colectarea ºi transmite inspectoratului ºcolar datele statistice pentru sistemul naþional
de indicatori privind educaþia.

(3) Structurile ºi funcþiile de conducere ale unitãþilor de învãþãmânt particular ºi confesional, atribuþi-
ile, modul de constituire, precum ºi durata mandatelor sunt stabilite prin regulamentele de organizare ºi
funcþionare a acestora, în concordanþã cu prevederile legale.

(4) Directorul unitãþii de învãþãmânt particular ºi confesional exercitã conducerea executivã, în
strictã conformitate cu responsabilitãþile ºi atribuþiile conferite de lege, cu hotãrârile consiliului de
administraþie al unitãþii de învãþãmânt ºi cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare ºi
funcþionare a acesteia.

AARRTT..  9988
(1) Consiliul profesoral al unitãþii de învãþãmânt este format din totalitatea cadrelor didactice din uni-

tatea ºcolarã cu personalitate juridicã, este prezidat de cãtre director ºi se întruneºte lunar sau ori de câte
ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalu-
lui didactic.

(2) Atribuþiile consiliului profesoral sunt urmãtoarele:
a. gestioneazã ºi asigurã calitatea actului didactic;
b. stabileºte Codul de eticã profesionalã ºi monitorizeazã aplicarea acestuia;
c. valideazã fiºele de autoevaluare ale personalului angajat al unitãþii de învãþãmânt, în baza cãrora se

stabileºte calificativul anual;
d. propune consiliului de administraþie mãsuri de optimizare a procesului didactic;
e. propune consiliului de administraþie curriculumul la dispoziþia ºcolii;
f. propune consiliului de administraþie premierea ºi acordarea titlului de „profesorul anului“ persona-

lului cu rezultate deosebite la catedrã;
g. aprobã sancþionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;
h. propune consiliului de administraþie iniþierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu per-

formanþe slabe sau pentru încãlcãri ale eticii profesionale;
i. propune consiliului de administraþie programele de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã a

cadrelor didactice;
j. alege cadrele didactice membre ale consiliului de administraþie;
k. îndeplineºte alte atribuþii stabilite de consiliul de administraþie.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  33--AA  ••  UUNNIITTÃÃÞÞIILLEE  CCOONNEEXXEE  AALLEE  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULLUUII  PPRREEUUNNIIVVEERRSSIITTAARR
AARRTT..  9999
(1) Unitãþile conexe ale Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului sunt: Institutul de

ºtiinþe ale Educaþiei, casele corpului didactic, centrele atestate de formare continuã în limbile minoritãþilor
naþionale, Centrul Naþional de Instruire Diferenþiatã, Unitatea pentru Finanþarea Învãþãmântului
Preuniversitar, palatele ºi cluburile copiilor.

(2) Unitãþile conexe ale învãþãmântului preuniversitar sunt: centrul judeþean de resurse ºi asistenþã
educaþionalã/Centrul Municipiului Bucureºti de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã.

(3) În fiecare judeþ ºi în municipiul Bucureºti funcþioneazã casa corpului didactic, denumitã în conti-
nuare CCD, cu personalitate juridicã, coordonatã metodologic de inspectoratul ºcolar. Structura ºi atribuþi-
ile CCD se stabilesc prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(4) Centrele judeþene de resurse ºi asistenþã educaþionalã/Centrul Municipiului Bucureºti de Resurse
ºi Asistenþã Educaþionalã sunt unitãþi specializate ale învãþãmântului preuniversitar, cu personalitate
juridicã, coordonate metodologic de inspectoratul ºcolar.

(5) Finanþarea centrului judeþean de resurse ºi asistenþã educaþionalã/Centrului Municipiului
Bucureºti de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã se asigurã de la bugetul consiliului judeþean.

(6) Centrul judeþean de resurse ºi asistenþã educaþionalã/Centrul Municipiului Bucureºti de Resurse
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ºi Asistenþã Educaþionalã organizeazã, coordoneazã metodologic, monitorizeazã ºi evalueazã, dupã caz, la
nivel judeþean/al municipiului Bucureºti, urmãtoarele activitãþi ºi servicii educaþionale:

a. servicii de asistenþã psihopedagogicã/psihologicã, furnizate prin centrele judeþene ºi prin cabi-
netele de asistenþã psihopedagogicã/psihologicã;

b. servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele ºi prin cabinetele logopedice interºcolare;
c. servicii de evaluare, de orientare ºcolarã ºi profesionalã;
d. servicii de mediere ºcolarã, furnizate de mediatorii ºcolari;
e. servicii de consultanþã pentru educaþie incluzivã, furnizate de centrele ºcolare de educaþie

incluzivã.
(7) Structura, organizarea ºi funcþionarea centrului judeþean de resurse ºi de asistenþã educaþionalã

se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.
(8) Centrul Naþional de Instruire Diferenþiatã se organizeazã ºi funcþioneazã conform metodologiei

elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului în 12 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei legi.

(9) Unitatea pentru Finanþarea Învãþãmântului Preuniversitar se organizeazã în subordinea
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului. Atribuþiile, structura, organizarea ºi
funcþionarea Unitãþii pentru Finanþarea Învãþãmântului Preuniversitar se stabilesc prin ordin al ministru-
lui educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

AARRTT..  110000
(1) Palatele ºi cluburile copiilor sunt unitãþi de învãþãmânt pentru activitãþi extraºcolare. Palatele

copiilor au ºi rol metodologic.
(2) Palatul Naþional al Copiilor din Bucureºti este subordonat Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,

Tineretului ºi Sportului.
(3) Palatele ºi cluburile copiilor sunt în subordinea inspectoratelor ºcolare.
(4) Organizarea ºi competenþele palatelor ºi cluburilor copiilor se stabilesc prin regulament aprobat

prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

CAP. VIII • Finanþarea ºi baza materialã a învãþãmântului 
preuniversitar
SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  11  ••  DDIISSPPOOZZIIÞÞIIII  GGEENNEERRAALLEE

AARRTT..  110011
(1) Finanþarea unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar cuprinde finanþarea de bazã, finanþarea com-

plementarã ºi finanþarea suplimentarã.
(2) Statul asigurã finanþarea de bazã pentru toþi preºcolarii ºi pentru toþi elevii din învãþãmântul pri-

mar, gimnazial, profesional ºi liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum ºi pentru elevii din
învãþãmântul postliceal special de stat. Finanþarea de bazã se face în limitele costului standard per
elev/preºcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(3) În învãþãmântul preuniversitar particular, taxele de ºcolarizare se stabilesc de consiliul de admi-
nistraþie al fiecãrei instituþii sau unitãþi de învãþãmânt, în condiþiile legii.

AARRTT..  110022
(1) Finanþarea învãþãmântului preuniversitar de stat, particular ºi confesional se asigurã din fonduri

publice sau din alte surse, potrivit legii.
(2) Finanþarea învãþãmântului preuniversitar particular ºi confesional acreditat se face din taxe, din

fonduri publice, în cazul învãþãmântului preºcolar, primar ºi gimnazial obligatoriu, precum ºi din alte
surse, potrivit legii.

AARRTT..  110033
(1) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului are drept de iniþiativã în domeniile

politicii financiare ºi resurselor umane din domeniul educaþiei ºi colaboreazã cu alte ministere, cu
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autoritãþi locale, structuri asociative reprezentative ale autoritãþilor administraþiei publice locale, cu aso-
ciaþii reprezentative ale pãrinþilor, asociaþii reprezentative profesionale ale cadrelor didactice, precum ºi
cu sindicatele reprezentative.

(2) Consiliile locale ºi consiliul judeþean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului
Bucureºti pot contribui din bugetele proprii la finanþarea de bazã ºi complementarã a unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar de stat.

AARRTT..  110044
(1) Finanþarea de bazã asigurã desfãºurarea în condiþii normale a procesului de învãþãmânt la nivel

preuniversitar, conform standardelor naþionale.
(2) Finanþarea de bazã se asigurã din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adãu-

gatã ºi alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru urmãtoarele categorii de cheltuieli:
a. cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaþiile ºi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege,

precum ºi contribuþiile aferente acestora;
b. cheltuielile cu formarea continuã ºi evaluarea personalului;
c. cheltuielile cu evaluarea periodicã internã a elevilor;
d. cheltuielile materiale ºi pentru servicii;
e. cheltuielile cu întreþinerea curentã.
(3) Finanþarea de bazã a unei unitãþi ºcolare rezultã prin multiplicarea costului standard per

elev/preºcolar cu coeficienþi specifici unitãþii ºcolare ºi cu numãrul de elevi ºi se aprobã anual prin
hotãrâre a Guvernului.

(4) Baza de calcul al fondurilor alocate unitãþilor de învãþãmânt prin ºi din bugetele locale, pentru fi-
nanþarea de bazã, o constituie costul standard per elev/preºcolar. Costul standard per elev/preºcolar se
determinã pentru fiecare nivel de învãþãmânt, filierã, profil, specializare/domeniu. Determinarea costului
standard per elev/preºcolar se face de cãtre Consiliul Naþional pentru Finanþarea Învãþãmântului Preuni-
versitar, în condiþiile prezentei legi ºi conform normelor metodologice elaborate de cãtre Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi aprobate prin hotãrâre a Guvernului. Consiliul Naþional
pentru Finanþarea Învãþãmântului Preuniversitar cuprinde reprezentanþii Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, ai partenerilor sociali ºi ai structurilor asociative ale autoritãþilor
administraþiei publice locale. Alocarea fondurilor pentru finanþarea de bazã a unitãþii de învãþãmânt se
face pe baza unei formule de finanþare aprobate prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului
ºi sportului care ia în considerare costul standard per elev/preºcolar, numãrul de elevi/preºcolari din uni-
tatea de învãþãmânt, precum ºi factorii de corecþie dependenþi de densitatea de elevi în zonã, severitatea
dezavantajelor, de limba de predare ºi alþi factori.

(5) Finanþarea de bazã aprobatã anual prin legea bugetului de stat se repartizeazã pe comune, oraºe,
municipii ºi sectoare ale municipiului Bucureºti de cãtre direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, cu asistenþa tehnicã de specialitate a inspectoratelor ºcolare judeþene,
respectiv a Inspectoratului ºcolar al Municipiului Bucureºti.

(6) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate pentru unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar de stat ca finanþare de bazã, nu pot fi executate silit pentru recuperarea creanþelor stabilite
prin titluri executorii în sarcina autoritãþilor administraþiei publice locale.

AARRTT..  110055
(1) Finanþarea complementarã asigurã cheltuieli de capital, cheltuieli sociale ºi alte cheltuieli asociate

procesului de învãþãmânt preuniversitar de stat.
(2) Finanþarea complementarã se asigurã din bugetele locale ale unitãþilor administrativ-teritoriale de

care aparþin unitãþile de învãþãmânt preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, pen-
tru urmãtoarele categorii de cheltuieli:

a) investiþii, reparaþii capitale, consolidãri;
b) subvenþii pentru internate ºi cantine;
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c) cheltuieli pentru evaluarea periodicã naþionalã a elevilor;
d) cheltuieli cu bursele elevilor;
e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1);
f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii;
g) cheltuieli pentru examinarea medicalã obligatorie periodicã a salariaþilor din învãþãmântul preuni-

versitar, cu excepþia celor care, potrivit legii, se efectueazã gratuit;
h) cheltuieli pentru concursuri ºcolare ºi activitãþi educative extraºcolare organizate în cadrul sis-

temului de învãþãmânt;
i) cheltuieli pentru asigurarea securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã, pentru personalul angajat, preºcolari

ºi elevi;
j) gestionarea situaþiilor de urgenþã;
k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaþiei ºi formãrii

profesionale.
(3) Finanþarea complementarã aprobatã anual prin legea bugetului de stat se repartizeazã pe comune,

oraºe, municipii ºi sectoare ale municipiului Bucureºti de cãtre direcþiile generale ale finanþelor publice
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti ºi cu asistenþa tehnicã a inspectoratelor ºcolare judeþene,
respectiv al municipiului Bucureºti.

AARRTT..  110066
Finanþarea de bazã ºi finanþarea complementarã se realizeazã pe baza contractului de management

încheiat între directorul unitãþii de învãþãmânt preuniversitar ºi primarul localitãþii/primarul de sector în
a cãrei razã teritorialã se aflã unitatea de învãþãmânt, respectiv cu preºedintele consiliului judeþean/pri-
marul de sector, în cazul ºcolilor speciale.

AARRTT..  110077
(1) Finanþarea suplimentarã se acordã ca sumã globalã fixã din bugetul Ministerului Educaþiei,

Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului pentru premierea unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat cu
rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul performanþelor ºcolare.

(2) Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti ºi consiliile jude-
þene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureºti, contribuie la finanþarea suplimentarã,
acordând granturi unitãþilor de învãþãmânt, în baza unei metodologii proprii.

(3) Finanþarea suplimentarã se realizeazã pe bazã de contract încheiat între unitatea ºcolarã ºi finanþa-
tor.

AARRTT..  110088
(1) Unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat pot obþine venituri proprii din activitãþi specifice,

conform legii, din donaþii, sponsorizãri sau din alte surse legal constituite.
(2) Veniturile proprii nu diminueazã finanþarea de bazã, complementarã sau suplimentarã ºi sunt uti-

lizate conform deciziilor consiliului de administraþie. La sfârºitul anului bugetar, sumele necheltuite
rãmân în contul unitãþii de învãþãmânt care le-a realizat ºi se reporteazã pentru bugetul anual urmãtor.

(3) Directorul ºi consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt cu personalitate juridicã rãspund
de încadrarea în bugetul aprobat, în condiþiile legii.

AARRTT..  110099
(1) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului finanþeazã anual, în cadrul programelor

naþionale aprobate prin hotãrâre a Guvernului, urmãtoarele competiþii:
a) competiþii între ºcoli care se bazeazã pe evaluarea instituþionalã a fiecãrei unitãþi de învãþãmânt

dupã douã axe majore: incluziune ºi performanþã. În urma evaluãrilor dupã fiecare dintre cele douã axe,
se va realiza o clasificare a ºcolilor pe 5 niveluri: „Excelent“, „Foarte bun“,, Bun“, „Satisfãcãtor“ ºi
„Nesatisfãcãtor“. Sunt premiate atât ºcolile cu excelenþã în incluziune, cât ºi cele cu excelenþã în perfor-
manþã, de stat, particulare sau confesionale. ºcolile care obþin calificativul „Satisfãcãtor“ sau
„Nesatisfãcãtor“ se supun monitorizãrii în vederea creºterii performanþelor;
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b) în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, ºcol-
ile vor desemna „Profesorul anului“, ca semn al excelenþei în predare. La nivel judeþean ºi naþional va fi
desemnat „Profesorul anului“ pentru fiecare disciplinã din planul de învãþãmânt. Excelenþa în predare va
fi recompensatã financiar, prin programul naþional de stimulare a excelenþei didactice;

c) performanþa elevilor la olimpiadele pe discipline, la olimpiadele de creaþie tehnico-ºtiinþificã ºi
artisticã ºi la olimpiadele sportive se recompenseazã financiar prin ordin al ministrului educaþiei,
cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(2) În lansarea competiþiilor, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului se consultã cu
asociaþiile reprezentative ale pãrinþilor, asociaþiile reprezentative profesionale ale cadrelor didactice,
Consiliul Naþional al Elevilor ºi cu sindicatele reprezentative.

AARRTT..  111100
(1) Bugetul de venituri ºi cheltuieli se întocmeºte anual, de cãtre fiecare unitate de învãþãmânt preuni-

versitar, conform normelor metodologice de finanþare a învãþãmântului preuniversitar elaborate de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, se aprobã ºi se executã conform legii.

(2) Excedentele anuale rezultate din execuþia bugetului de venituri ºi cheltuieli ale activitãþilor
finanþate integral din venituri proprii se reporteazã în anul urmãtor ºi se folosesc cu aceeaºi destinaþie sau,
cu aprobarea consiliului de administraþie, se utilizeazã pentru finanþarea altor cheltuieli ale unitãþii de
învãþãmânt.

(3) Finanþarea unitãþilor de învãþãmânt special, a claselor de învãþãmânt special, a elevilor din
învãþãmântul special, a liceelor speciale ºi a CJRAE/CMBRAE se asigurã din sumele defalcate din unele ve-
nituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeþene ºi ale sectoarelor municipiului
Bucureºti, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial.

AARRTT..  111111
(1) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, se asi-

gurã urmãtoarele cheltuieli aferente unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, inclusiv pentru învãþãmântul
special:

a) finanþarea programelor naþionale ale Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului,
aprobate prin hotãrâre a Guvernului;

b) componenþa localã aferentã proiectelor aflate în derulare, cofinanþate de Guvernul României ºi de
organismele financiare internaþionale, precum ºi rambursãrile de credite externe aferente proiectelor
respective;

c) bursele, aprobate prin hotãrâre a Guvernului, pentru elevii din Republica Moldova, etnicii români
din afara graniþelor þãrii, precum ºi bursele pentru elevii strãini;

d) organizarea evaluãrilor, a simulãrilor ºi a examenelor naþionale;
e) perfecþionarea pregãtirii profesionale a cadrelor didactice ºi didactice auxiliare, pentru imple-

mentarea politicilor ºi strategiilor Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului;
f) finanþarea, prin hotãrâre a Guvernului, iniþiatã de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi

Sportului, a unor programe anuale sau multianuale de investiþii, de modernizare ºi de dezvoltare a bazei
materiale a instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar de stat, inclusiv consolidãri ºi reabilitãri de ºcoli ºi
dotãri;

g) finanþarea unor programe naþionale de protecþie socialã, stabilite prin reglementãri specifice;
h) finanþarea privind organizarea de concursuri pentru elevi, pe obiecte de învãþãmânt ºi pe meserii,

tehnico-aplicative, ºtiinþifice, de creaþie, concursuri ºi festivaluri cultural-artistice, campionate ºi concur-
suri sportive ºcolare, cu participare naþionalã ºi internaþionalã, precum ºi olimpiade internaþionale pe
obiecte de învãþãmânt.

(2) Finanþarea cheltuielilor privind inspectoratele ºcolare, casele corpului didactic, palatele ºi
cluburile copiilor ºi elevilor, cluburile sportive ºcolare, se asigurã din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
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(3) Cluburile sportive ºcolare, precum ºi palatele ºi cluburile copiilor pot sã fie finanþate ºi de
autoritãþile administraþiei publice locale.

(4) Consiliul judeþean/consiliile locale ale sectoarelor ºi Consiliul General al Municipiului Bucureºti
alocã, prin hotãrâri proprii, fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziþia acestora, în vede-
rea finanþãrii unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat, prin finanþarea complementarã.

(5) Consiliul judeþean/Consiliul General al Municipiului Bucureºti asigurã fonduri pentru organizarea
ºi desfãºurarea olimpiadelor ºi a concursurilor ºcolare judeþene/ale municipiului Bucureºti.

(6) Cheltuielile aferente facilitãþilor acordate elevilor privind transportul pe calea feratã ºi cu metroul
se finanþeazã prin bugetul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi din alte surse,
potrivit legii.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  22--AA  ••  BBAAZZAA  MMAATTEERRIIAALLÃÃ  AA  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULLUUII  PPRREEUUNNIIVVEERRSSIITTAARR  DDEE  SSTTAATT
AARRTT..  111122
(1) Unitãþile de învãþãmânt de stat pot deþine în administrare bunuri proprietate publicã, cele de

învãþãmânt particular au drept fundament proprietatea privatã, iar cele de învãþãmânt confesional
aparþin, în funcþie de entitatea care le-a înfiinþat, uneia dintre cele douã forme de proprietate.

(2) Terenurile ºi clãdirile unitãþilor de educaþie timpurie, de învãþãmânt preºcolar, ºcolilor primare, gim-
naziale ºi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învãþãmânt din cadrul acestora, înfiinþate de stat, fac parte din
domeniul public local ºi sunt administrate de cãtre consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale
sunt de drept proprietatea acestora ºi sunt administrate de cãtre consiliile de administraþie, conform legislaþiei
în vigoare.

(3) Terenurile ºi clãdirile în care îºi desfãºoarã activitatea unitãþile de învãþãmânt special de stat ºi cen-
trele judeþene de resurse ºi asistenþã educaþionalã fac parte din domeniul public judeþean, respectiv al
municipiului Bucureºti, ºi sunt în administrarea consiliului judeþean, respectiv a consiliilor locale ale sec-
toarelor municipiului Bucureºti, în a cãror razã teritorialã îºi desfãºoarã activitatea, prin consiliile de
administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt respective. Celelalte componente ale bazei materiale a
unitãþilor de învãþãmânt special de stat, ale cluburilor sportive ºcolare, ale palatelor ºi cluburilor copiilor
ºi elevilor, precum ºi ale centrelor judeþene de resurse ºi asistenþã educaþionalã sunt de drept proprietatea
acestora ºi sunt administrate de cãtre consiliile de administraþie ale acestora.

(4) Terenurile ºi clãdirile în care îºi desfãºoarã activitatea inspectoratele ºcolare judeþene, casele cor-
pului didactic, centrul naþional de excelenþã, centrele recreative ºi de divertisment, Palatul Naþional al
Copiilor, palatele ºi cluburile elevilor, cluburile sportive ºcolare, precum ºi alte unitãþi din subordinea
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, ale cãror cheltuieli curente ºi de capital se
finanþeazã de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului ºi sunt administrate de Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, prin inspectoratele ºcolare judeþene ºi prin consiliile de
administraþie ale acestor unitãþi. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea
unitãþilor ºi instituþiilor respective ºi sunt administrate de acestea.

(5) Nu fac parte din domeniul public local, judeþean, respectiv al statului terenurile ºi clãdirile pre-
vãzute la alin. (2)-(4), deþinute în baza unor contracte de închiriere, concesionare sau comodat, propri-
etarii acestora fiind alte persoane fizice sau juridice.

(6) Schimbarea destinaþiei bazei materiale a instituþiilor ºi unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de
stat se poate face de cãtre autoritãþile administraþiei publice locale, numai cu avizul conform al ministru-
lui educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului. În caz contrar, actele de schimbare a destinaþiei bazei mate-
riale sunt nule de drept, iar fapta constituie infracþiune ºi se pedepseºte conform legii penale.

AARRTT..  111133
Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile aparþinând Ministerului Educaþiei,

Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului sau instituþiilor ºi unitãþilor de învãþãmânt ºi cercetare ºtiinþificã din sis-
temul învãþãmântului de stat, precum ºi asupra bunurilor aparþinând consiliilor locale, judeþene ºi, respec-
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tiv, Consiliului General al Municipiului Bucureºti, în care îºi desfãºoarã activitatea unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar de stat, se face, dupã caz, în registrul de inscripþiuni ºi transcripþiuni, în cãrþile funciare sau
în cãrþile de publicitate funciarã, cu scutire de plata taxelor prevãzute de lege.

TITLUL III
Învãþãmântul superior

CAP. I • Dispoziþii generale
AARRTT..  111144
(1) Prezentul titlu reglementeazã structura, funcþiile, organizarea ºi funcþionarea învãþãmântului

superior din România.
(2) Învãþãmântul superior este organizat în universitãþi, academii de studii, institute, ºcoli de studii

superioare ºi altele asemenea, numite în continuare instituþii de învãþãmânt superior sau universitãþi.
(3) Instituþiile de învãþãmânt superior pot fi de stat, particulare sau confesionale. Aceste instituþii au

personalitate juridicã, au caracter nonprofit, sunt de interes public ºi sunt apolitice.
AARRTT..  111155
(1) Învãþãmântul superior se poate organiza doar în instituþii de învãþãmânt superior care au obþinut

autorizarea de funcþionare provizorie sau acreditarea, potrivit legii.
(2) Actele de finalizare a studiilor emise în România sunt recunoscute de cãtre stat numai în cazul în care

sunt eliberate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de cãtre instituþii de învãþãmânt superior acredi-
tate.

AARRTT..  111166
(1) Sistemul naþional de învãþãmânt superior include toate instituþiile de învãþãmânt superior acredi-

tate. O instituþie de învãþãmânt superior autorizatã sã funcþioneze provizoriu, conform procedurilor legale
în vigoare, devine parte a sistemului naþional de învãþãmânt superior numai dupã acreditare.

(2) Instituþiile de învãþãmânt superior din strãinãtate, recunoscute legal, ca atare, în statul de origine,
pot organiza filiale pe teritoriul României, singure sau în parteneriat cu instituþii de învãþãmânt superior
acreditate din România, numai cu respectarea legislaþiei în vigoare cu privire la autorizarea, acreditarea ºi
asigurarea calitãþii programelor de studii.

(3) Instituþiile de învãþãmânt superior româneºti pot organiza, în România sau în alte state, programe
de studii comune cu instituþii de învãþãmânt superior din strãinãtate, recunoscute ca atare de statul de
origine. În cazul în care aceste programe se organizeazã în strãinãtate, trebuie sã respecte reglementãrile
legale în vigoare atât în România, cât ºi în statele respective.

AARRTT..  111177
Misiunea învãþãmântului superior este de a genera ºi de a transfera cunoaºtere cãtre societate prin:
a) formare iniþialã ºi continuã la nivel universitar, în scopul dezvoltãrii personale, al inserþiei profe-

sionale a individului ºi a satisfacerii nevoii de competenþã a mediului socio-economic;
b) cercetare ºtiinþificã, dezvoltare, inovare ºi transfer tehnologic, prin creaþie individualã ºi colectivã,

în domeniul ºtiinþelor, al ºtiinþelor inginereºti, al artelor, al literelor, prin asigurarea performanþelor ºi
dezvoltãrii fizice ºi sportive, precum ºi valorificarea ºi diseminarea rezultatelor acestora.

AARRTT..  111188
(1) Sistemul naþional de învãþãmânt superior se bazeazã pe urmãtoarele principii:
a) principiul autonomiei universitare;
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b) principiul libertãþii academice;
c) principiul rãspunderii publice;
d) principiul asigurãrii calitãþii;
e) principiul echitãþii;
f) principiul eficienþei manageriale ºi financiare;
g) principiul transparenþei;
h) principiul respectãrii drepturilor ºi libertãþilor studenþilor ºi ale personalului academic;
i) principiul independenþei de ideologii, religii ºi doctrine politice;
j) principiul libertãþii de mobilitate naþionalã ºi internaþionalã a studenþilor, a cadrelor didactice ºi a

cercetãtorilor;
k) principiul consultãrii partenerilor sociali în luarea deciziilor;
l) principiul centrãrii educaþiei pe student.
(2) În învãþãmântul superior nu sunt admise discriminãri pe criterii de vârstã, etnie, sex, origine

socialã, orientare politicã sau religioasã, orientare sexualã sau alte tipuri de discriminare, cu excepþia
mãsurilor afirmative prevãzute de lege.

(3) Studenþii cu dizabilitãþi fizice au dreptul sã aibã cãi de acces adaptate acestora în totalitatea spaþi-
ilor universitare, precum ºi condiþii pentru desfãºurarea normalã a activitãþilor academice, sociale ºi cul-
turale în cadrul instituþiilor de învãþãmânt superior.

(4) În învãþãmântul superior existã ºi pot fi organizate facultãþi de teologie, în conformitate cu preve-
derile art. 15, ºi institute de cercetare teologicã în consens cu perspectivele ecumenice ºi irenice inter-
naþionale ºi în conformitate cu prevederile legale.

AARRTT..  111199
(1) În instituþiile de învãþãmânt superior de stat, învãþãmântul este gratuit pentru cifra de ºcolarizare

aprobatã anual de Guvern ºi cu taxã. Cuantumul taxei este stabilit de cãtre senatul universitar, conform
legii.

(2) În instituþiile de învãþãmânt superior particular, învãþãmântul este cu taxã. Cuantumul taxei este
stabilit de cãtre consiliul de administraþie, conform legii.

(3) Instituþiile de învãþãmânt superior au autonomie în stabilirea cuantumului taxelor ºi au obligaþia
sã le comunice tuturor celor interesaþi, inclusiv pe site-ul universitãþii.

AARRTT..  112200
(1) Calificãrile dobândite de absolvenþii programelor de studii din învãþãmântul superior sunt ates-

tate prin diplome, prin certificate ºi prin alte acte de studii eliberate numai de cãtre instituþiile de
învãþãmânt superior acreditate.

(2) Diplomele corespunzãtoare programelor de studii universitare sunt înscrisuri oficiale ºi nu pot fi emise
decât de instituþiile acreditate, pentru programele ºi formele de studii acreditate sau autorizate provizoriu. În
acest din urmã caz, în cadrul instituþiei care emite diploma trebuie sã existe o altã specializare acreditatã într-un
domeniu înrudit cu specializarea autorizatã. Nerespectarea acestor prevederi se pedepseºte conform legii
penale.

AARRTT..  112211
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului este autoritate publicã ºi este abilitat sã

urmãreascã, sã controleze aplicarea ºi respectarea reglementãrilor legale în domeniul învãþãmântului
superior ºi sã aplice, dacã este cazul, sancþiuni. De asemenea, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului
ºi Sportului controleazã modul în care universitãþile îºi exercitã autonomia universitarã, îºi asumã misi-
unea generalã ºi pe cea proprie ºi îºi exercitã rãspunderea publicã.

AARRTT..  112222
(1) Instituþiile de învãþãmânt superior au patrimoniu propriu, pe care îl gestioneazã conform legii.
(2) Instituþiile de învãþãmânt superior de stat ºi particulare se înfiinþeazã prin lege, cu respectarea dis-

poziþiilor legale privind acreditarea, stabilite conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.
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75/2005 privind asigurarea calitãþii educaþiei, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 87/2006, cu modi-
ficãrile ulterioare.

(3) Iniþiativa înfiinþãrii instituþiei de învãþãmânt superior de stat aparþine Guvernului. Iniþiativa înfi-
inþãrii instituþiei de învãþãmânt superior particular ºi confesional aparþine unei fundaþii, unei asociaþii sau
unui cult religios ori altui furnizor de educaþie, recunoscut ca atare potrivit prevederilor prezentei legi,
denumit fondator.

AARRTT..  112233
(1) Autonomia universitarã este garantatã prin Constituþie. Libertatea academicã este garantatã prin

lege. Instituþiile de învãþãmânt superior se organizeazã ºi funcþioneazã independent de orice ingerinþe ide-
ologice, politice sau religioase.

(2) Autonomia universitarã dã dreptul comunitãþii universitare sã îºi stabileascã misiunea proprie,
strategia instituþionalã, structura, activitãþile, organizarea ºi funcþionarea proprie, gestionarea resurselor
materiale ºi umane, cu respectarea strictã a legislaþiei în vigoare.

(3) Aspectele fundamentale ale autonomiei universitare se exprimã în Carta universitarã, aprobatã de
senatul universitar, în concordanþã strictã cu legislaþia în vigoare.

(4) Autonomia universitarã se exercitã numai cu condiþia asumãrii rãspunderii publice.
(5) În instituþiile de învãþãmânt superior este asiguratã libertatea cercetãrii în ceea ce priveºte sta-

bilirea temelor, alegerea metodelor, procedeelor ºi valorificarea rezultatelor, conform legii.
(6) În instituþiile de învãþãmânt superior este interzisã periclitarea sub orice formã a dreptului la

exprimarea liberã a opiniilor ºtiinþifice ºi artistice.
(7) Studenþilor le este asigurat dreptul la liberã alegere a cursurilor ºi specializãrilor, în conformitate

cu normele legale în vigoare ºi cu planurile de învãþãmânt.
(8) Structurile ºi funcþiile de conducere ale universitãþilor particulare ºi confesionale, atribuþiile,

modul de constituire, precum ºi alte considerente legate de statutul acestora sunt stabilite în conformitate
cu prevederile prezentei legi, cu avizul consultativ al fondatorilor ºi cu aprobarea senatului universitar.

AARRTT..  112244
(1) Rãspunderea publicã obligã orice instituþie de învãþãmânt superior, de stat sau particularã:
a) sã respecte legislaþia în vigoare, carta proprie ºi politicile naþionale ºi europene în domeniul învã-

þãmântului superior;
b) sã aplice ºi sã se supunã reglementãrilor în vigoare referitoare la asigurarea ºi evaluarea calitãþii în

învãþãmântul superior;
c) sã respecte politicile de echitate ºi eticã universitarã, cuprinse în Codul de eticã ºi deontologie pro-

fesionalã aprobat de senatul universitar;
d) sã asigure eficienþa managerialã ºi eficienþa utilizãrii resurselor, în cazul universitãþilor de stat, ºi a

cheltuirii fondurilor din surse publice, conform contractului instituþional;
e) sã asigure transparenþa tuturor deciziilor ºi activitãþilor sale, conform legislaþiei în vigoare;
f) sã respecte libertatea academicã a personalului didactic, didactic auxiliar ºi de cercetare, precum ºi

drepturile ºi libertãþile studenþilor.
(2) În cazul universitãþilor confesionale, rãspunderea publicã se extinde la respectarea statutului ºi a

prevederilor dogmatice ºi canonice specifice cultului respectiv.
AARRTT..  112255
(1) În cazul în care se constatã nerespectarea obligaþiilor prevãzute la art. 124, Ministerul Educaþiei,

Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului sesizeazã senatul universitar în termen de 30 de zile de la data con-
statãrii. Dacã în termen de 3 luni de la data sesizãrii, universitatea continuã sã nu respecte obligaþiile pre-
vãzute la art. 124, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului aplicã, în termen de maximum
6 luni de la data sesizãrii iniþiale a senatului universitar, una sau mai multe dintre urmãtoarele mãsuri:

a) revocarea din funcþie a rectorului, în baza propunerii Consiliului de eticã ºi management universi-
tar, cu consultarea senatului universitar. În termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data revocãrii din
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funcþie a rectorului, senatul universitar are obligaþia sã desemneze un prorector care reprezintã universi-
tatea ºi care devine ordonator de credite pânã la confirmarea unui nou rector de cãtre ministrul educaþiei,
cercetãrii, tineretului ºi sportului. În termen de 3 luni de la revocarea din funcþie a rectorului, senatul uni-
versitar finalizeazã procedurile de desemnare a unui nou rector, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare, ºi trimite spre confirmare ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului numele noului
rector;

b) reduce sau eliminã temporar sau definitiv accesul la finanþãrile din surse publice, la propunerea
Consiliului de eticã ºi management universitar;

c) propune Guvernului iniþierea unui proiect de lege de reorganizare sau desfiinþare a instituþiei de
învãþãmânt superior în cauzã.

(2) Constatarea încãlcãrii obligaþiilor prevãzute la art. 124 se face de cãtre Consiliul de eticã ºi mana-
gement universitar, format din 11 membri, dupã cum urmeazã: 3 reprezentanþi numiþi de cãtre Consiliul
Naþional al Rectorilor, 3 reprezentanþi ai Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, numiþi
de ministrul educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului, câte un reprezentant numit de cãtre Agenþia
Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior, denumitã în continuare ARACIS, Consiliul
Naþional pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior, denumit în continuare CNFIS, Consiliul Naþional al
Cercetãrii ºtiinþifice, denumit în continuare CNCS, Consiliul Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor
ºi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, ºi un reprezentant al federaþiilor
naþionale ale studenþilor.

(3) Orice persoanã fizicã sau juridicã poate sesiza Consiliul de eticã ºi management universitar în legã-
turã cu nerespectarea obligaþiilor prevãzute la art. 124. În urma primirii unei astfel de sesizãri, Consiliul
de eticã ºi management universitar are obligaþia de a investiga aspectele sesizate ºi de a rãspunde sesizãrii
în termenul de 3 luni. Rãspunsurile la aceste sesizãri constituie documente publice ºi se publicã pe site-ul
web al Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(4) Respectarea de cãtre instituþiile de învãþãmânt superior a obligaþiilor prevãzute la art. 124 ºi a
altor obligaþii legale aferente rãspunderii publice, precum ºi respectarea de cãtre Consiliul de eticã ºi ma-
nagement universitar a obligaþiilor prevãzute la alin. (3) constituie un interes legitim public pentru orice
persoanã fizicã sau juridicã românã. Nerespectarea acestor obligaþii poate fi atacatã în contencios adminis-
trativ de cãtre orice persoanã fizicã sau juridicã românã, potrivit legii.

AARRTT..  112266
(1) Spaþiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor, terenurilor, staþiunilor didactice experi-

mentale, institutelor de cercetare, fermelor, grãdinilor botanice, caselor universitare, campusurilor uni-
versitare, spitalelor ºi clinicilor universitare, precum ºi dotãrile aferente, folosite de instituþia de
învãþãmânt superior, indiferent de titlul juridic sub care aceasta este îndreptãþitã sã le utilizeze.

(2) Fac excepþie de la prevederile alin. (1) spaþiile ºi dotãrile aferente care aparþin Ministerului
Sãnãtãþii, ministerelor ºi instituþiilor cu reþea sanitarã proprie, în care se desfãºoarã învãþãmântul medical
superior, spaþiile care aparþin cultelor în care se desfãºoarã învãþãmântul confesional, precum ºi spaþiile
care aparþin Ministerului Apãrãrii Naþionale, Ministerului Administraþiei ºi Internelor ºi Serviciului Român
de Informaþii, în care se desfãºoarã învãþãmânt de specialitate.

(3) Spaþiul universitar este inviolabil. Accesul în spaþiul universitar este permis numai în condiþiile sta-
bilite prin lege ºi prin Carta universitarã.

AARRTT..  112277
(1) Comunitatea universitarã este constituitã din studenþi, personal didactic ºi de cercetare ºi perso-

nal didactic ºi de cercetare auxiliar.
(2) Din comunitatea universitarã fac parte ºi persoane cãrora li s-a conferit calitatea de membru al

comunitãþii universitare, prin hotãrâre a senatului universitar.
(3) Membrii comunitãþii universitare au drepturile ºi îndatoririle stabilite prin reglementãrile legale

în vigoare ºi prin Carta universitarã.
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AARRTT..  112288
(1) Carta universitarã prezintã opþiunile majore ale comunitãþii universitare ºi se aplicã în tot spaþiul 

universitar.
(2) Carta universitarã se referã, în mod obligatoriu, cel puþin la:
a) modalitãþile de desemnare ºi revocare din funcþie a persoanelor care ocupã funcþii de conducere

sau care fac parte din structurile ºi organismele de conducere ale universitãþii, în conformitate cu legislaþia
în vigoare;

b) Codul de eticã ºi deontologie profesionalã universitarã;
c) modul în care se realizeazã gestiunea ºi protecþia resurselor universitãþii;
d) condiþiile în care se constituie fondurile proprii ºi stabilirea destinaþiei acestora ºi a condiþiilor în

care sunt utilizate;
e) condiþiile în care se pot încheia contracte cu instituþiile publice ºi cu alþi operatori economici în ve-

derea unor programe de cercetare fundamentalã ºi aplicativã sau a creºterii nivelului de calificare a spe-
cialiºtilor cu studii universitare;

f) condiþiile în care universitatea se poate asocia cu alte instituþii de învãþãmânt superior sau cu alte
organizaþii pentru îndeplinirea misiunii sale;

g) modalitãþile în care se pot construi, deþine ºi folosi elementele aferente bazei materiale a univer-
sitãþii, necesare educaþiei ºi cercetãrii ºtiinþifice;

h) modalitãþile în care se deruleazã acþiunile de cooperare internaþionalã ale instituþiei de învãþãmânt
superior, încheierea de contracte ºi participarea la organizaþiile europene ºi internaþionale;

i) modalitãþile de colaborare dintre structurile de conducere ale universitãþilor ºi sindicatele persona-
lului didactic, de cercetare, tehnic ºi administrativ ºi organizaþiile studenþeºti legal constituite;

j) orice alte aspecte considerate relevante de cãtre senatul universitar ºi care corespund legislaþiei în
vigoare.

(3) Carta universitarã se elaboreazã ºi se adoptã de cãtre senatul universitar, numai dupã dezbaterea
cu comunitatea universitarã.

(4) Carta universitarã nu poate conþine prevederi contrare legislaþiei în vigoare. Nerespectarea legilor
în conþinutul Cartei universitare atrage nulitatea de drept a actului respectiv.

(5) Carta universitarã se adoptã numai dupã rezoluþia pozitivã a Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului privind avizul de legalitate asupra Cartei universitare. Rezoluþia privind avizul de
legalitate se emite de cãtre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului în termen de maximum
30 de zile de la data solicitãrii instituþiei de învãþãmânt superior.

(6) În cazul în care termenul prevãzut la alin. (5) nu este respectat, Carta universitarã se considerã
avizatã potrivit procedurii aprobãrii tacite.

AARRTT..  112299
(1) Instituþiile de învãþãmânt superior pot înfiinþa, singure sau prin asociere, societãþi comerciale, fun-

daþii sau asociaþii, cu aprobarea senatului universitar. Condiþia ca acestea sã se înfiinþeze este aceea ca ele
sã contribuie la creºterea performanþelor instituþiei ºi sã nu influenþeze negativ în niciun fel activitãþile de
învãþãmânt, cercetare ºi consultanþã.

(2) Instituþiile de învãþãmânt superior pot constitui consorþii, inclusiv cu unitãþile de cercetare-dez-
voltare, în baza unui contract de parteneriat, conform legislaþiei în vigoare.

(3) La constituirea societãþilor comerciale, a fundaþiilor sau a asociaþiilor, instituþia de învãþãmânt
superior de stat poate contribui exclusiv cu bani, brevete de invenþie ºi alte drepturi de proprietate indus-
trialã. Universitatea poate acorda prin contract dreptul de administrare ºi folosinþã asupra bunurilor patri-
moniale societãþilor comerciale sau asociaþiilor în care are calitatea de asociat sau acþionar ori fundaþiilor
în care are calitatea de fondator, cu aprobarea senatului universitar. Dreptul de folosinþã ºi administrare
asupra bunurilor proprietate publicã nu poate constitui aport al universitãþii la capitalul social al unei soci-
etãþi comerciale, fundaþii sau asociaþii.
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AARRTT..  113300
(1) Instituþiile de învãþãmânt superior adoptã un cod de eticã ºi deontologie profesionalã universitarã.

Acesta face parte din Carta universitarã ºi include obligatoriu:
a) stabilirea situaþiilor de conflicte de interese ºi incompatibilitãþi;
b) prevederea cã persoanele care se aflã în relaþie de soþi, afini ºi rude pânã la gradul al III-lea inclu-

siv nu pot ocupa concomitent funcþii astfel încât unul sau una sã se afle faþã de celãlalt sau cealaltã într-o
poziþie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituþionalã la orice nivel în aceeaºi universitate ºi
nu pot fi numiþi în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale cãror decizii
afecteazã soþii, rudele sau afinii pânã la gradul al III-lea inclusiv;

c) mãsurile educaþionale, administrative ºi tehnice care se iau pentru garantarea originalitãþii
lucrãrilor de licenþã, master, doctorat, articolelor ºtiinþifice sau a altor asemenea lucrãri, precum ºi sancþi-
unile aferente.

(2) Rectorul universitãþii are obligaþia sã prezinte anual, cel târziu pânã în prima zi lucrãtoare a lunii
aprilie a fiecãrui an, un raport privind starea universitãþii. Raportul este fãcut public pe site-ul universitãþii
ºi este transmis tuturor pãrþilor interesate. Acest raport include cel puþin:

a) situaþia financiarã a universitãþii, pe surse de finanþare ºi tipuri de cheltuieli;
b) situaþia fiecãrui program de studii;
c) situaþia personalului instituþiei;
d) rezultatele activitãþilor de cercetare;
e) situaþia asigurãrii calitãþii activitãþilor din cadrul universitãþii;
f) situaþia respectãrii eticii universitare ºi a eticii activitãþilor de cercetare;
g) situaþia posturilor vacante;
h) situaþia inserþiei profesionale a absolvenþilor din promoþiile precedente.
(3) Raportul anual al rectorului este o componentã a rãspunderii publice ºi constituie o condiþie fun-

damentalã pentru accesul la finanþãrile din bugetul public.

CAP. II • Structura organizatoricã a instituþiilor de învãþãmânt superior
AARRTT..  113311
(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumatã, orice instituþie de învãþãmânt

superior poate cuprinde urmãtoarele componente organizatorice: facultãþi, departamente, institute, cen-
tre sau laboratoare, unitãþi de proiectare, centre de consultanþã, clinici universitare, studiouri ºi ateliere
artistice, teatre, muzee, centre pentru formarea continuã a resurselor umane, unitãþi de microproducþie ºi
prestãri servicii, staþiuni experimentale sau alte entitãþi pentru activitãþi de producþie ºi transfer de
cunoaºtere ºi tehnologie. În structura instituþiilor de învãþãmânt superior funcþioneazã servicii tehnico-
administrative.

(2) Instituþia de învãþãmânt superior poate înfiinþa, pe perioadã determinatã ºi pe proiecte, unitãþi de
cercetare distincte sub raportul bugetului de venituri ºi cheltuieli, care au autonomie ºi statute proprii,
aprobate de senatul universitar.

(3) Componentele prevãzute la alin. (1) ºi (2) sunt organizate de fiecare instituþie de învãþãmânt supe-
rior, astfel încât instituþia sã îºi realizeze misiunea, sã asigure criteriile ºi standardele de calitate, sã ges-
tioneze în mod eficient activitãþile de învãþãmânt, cercetare, producþie sau transfer cognitiv ºi tehnologic
ºi sã asigure sprijinul administrativ adecvat membrilor comunitãþii universitare.

AARRTT..  113322
(1) Facultatea este unitatea funcþionalã care elaboreazã ºi gestioneazã programele de studii.

Facultatea corespunde unuia sau mai multor domenii ale ºtiinþelor, artelor sau sportului.
(2) Orice facultate se înfiinþeazã, se organizeazã sau se desfiinþeazã la propunerea ºi cu aprobarea sen-

atului universitar, prin hotãrâre a Guvernului privind structura instituþiilor de învãþãmânt superior, iniþi-
atã anual de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
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(3) Într-o instituþie de învãþãmânt superior de stat, Guvernul, cu consultarea senatului universitar,
poate sã înfiinþeze ºi sã finanþeze un program de studii sau o facultate cu acele programe de studii care
rãspund unor cerinþe stringente de instruire ºi formare profesionalã în domenii de interes naþional.
Programele de studii astfel propuse se supun reglementãrilor legale în vigoare referitoare la asigurarea
calitãþii în învãþãmântul superior.

(4) O facultate poate include unul sau mai multe departamente, ºcoli doctorale, ºcoli postuniversitare
ºi extensii universitare care sunt responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri ºi cicluri de
studii universitare.

(5) Prin excepþie de la prevederile alin. (2), în situaþii temeinic justificate, Guvernul, la propunerea
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, poate înfiinþa facultãþi, în cadrul universitãþilor
de stat, cu consultarea senatului universitar.

AARRTT..  113333
(1) Departamentul este unitatea academicã funcþionalã care asigurã producerea, transmiterea ºi valo-

rificarea cunoaºterii în unul sau mai multe domenii de specialitate.
(2) Un departament poate avea în componenþã centre sau laboratoare de cercetare, ateliere artistice,

ºcoli postuniversitare ºi extensii universitare.
(3) Departamentul se înfiinþeazã, se organizeazã, se divizeazã, se comaseazã sau se desfiinþeazã

prin hotãrâre a senatului universitar, la propunerea consiliului facultãþii/facultãþilor în care func-
þioneazã.

(4) Departamentul poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care funcþioneazã ca unitãþi de
venituri ºi cheltuieli în cadrul universitãþii.

AARRTT..  113344
Înfiinþarea institutelor, staþiunilor experimentale, centrelor sau laboratoarelor de cercetare-dez-

voltare este aprobatã de cãtre senatul universitar, cu respectarea legislaþiei în vigoare.
AARRTT..  113355
(1) Învãþãmântul superior pentru minoritãþile naþionale se realizeazã:
a) în instituþii de învãþãmânt superior în cadrul cãrora funcþioneazã facultãþi/linii/programe de studii

cu predare în limba maternã;
b) în instituþii de învãþãmânt superior multiculturale ºi multilingve; în acest caz, se constituie

secþii/linii cu predare în limbile minoritãþilor naþionale;
c) în cadrul instituþiilor de învãþãmânt superior pot fi organizate grupe, secþii sau linii de predare în

limbile minoritãþilor naþionale, în condiþiile legii.
(2) Linia de studiu din cadrul universitãþii multilingve ºi multiculturale se organizeazã în departa-

mente. Cadrele universitare aparþinând liniei de studiu adoptã ºi elaboreazã un regulament de
funcþionare propriu, care stabileºte procedurile de alegere ºi alte aspecte specifice structurilor organiza-
torice ale liniei de studiu respective în concordanþã cu Carta universitarã, în termen de 6 luni de la data
intrãrii în vigoare a prezentei legi.

(3) Secþia de studiu este o formã de organizare a învãþãmântului universitar într-o limbã a
minoritãþilor naþionale, care poate fi instituþionalizatã, atât la nivelul universitãþii, cât ºi în cadrul unei
facultãþi, prin departamentul secþiei, care are în componenþã programele de studiu ºi structurile orga-
nizatorice aferente. Secþiile beneficiazã de autonomie universitarã în organizarea activitãþilor didac-
tice.

(4) În învãþãmântul universitar pentru minoritãþile naþionale, se asigurã pregãtirea în ciclul I de studii
universitare - licenþã, în ciclul II de studii universitare - master ºi în ciclul III de studii universitare - docto-
rat, precum ºi în învãþãmântul postuniversitar, în limba maternã.

(5) Finanþarea de bazã se calculeazã dupã un coeficient mãrit pentru studenþii care urmeazã cursurile
în limba unei minoritãþi naþionale.
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CAP. III • Organizarea studiilor universitare
SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  11  ••  SSTTRRUUCCTTUURRAA  AANNUULLUUII  UUNNIIVVEERRSSIITTAARR

AARRTT..  113366
(1) Anul universitar începe, de regulã, în prima zi lucrãtoare a lunii octombrie ºi include douã semes-

tre. Un semestru are, de regulã, o duratã de 14 sãptãmâni de activitãþi didactice urmate, de regulã, de mini-
mum 3 sãptãmâni de examene. Structura anului universitar se aprobã de cãtre senatul universitar. În
atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un semestru se are în vedere o perioadã de minimum 17
sãptãmâni.

(2) Senatul universitar al fiecãrei instituþii de învãþãmânt superior aprobã anual, cu cel puþin 3 luni
înainte de începerea anului universitar, regulamentul privind activitatea profesionalã a studenþilor, pre-
cum ºi calendarul activitãþilor educaþionale specifice semestrelor academice de studiu.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  22--AA  ••  PPRROOGGRRAAMMEE  DDEE  SSTTUUDDIIII  UUNNIIVVEERRSSIITTAARREE
AARRTT..  113377
(1) Programul de studii universitare reprezintã un grup de unitãþi curriculare de predare, învãþare,

cercetare, aplicaþii practice ºi evaluare, planificate astfel încât sã ducã la o calificare universitarã certificatã
printr-o diplomã ºi printr-un supliment de diplomã.

(2) Curriculumul programului de studii universitare este concordant cu profilul calificãrii definit în
Cadrul naþional al calificãrilor. Curriculumul unui program de studii universitare se stabileºte astfel încât
sã maximizeze ºansele obþinerii calificãrii dorite ºi se aprobã de cãtre senatul universitar.

(3) Concordanþa dintre curriculum ºi calificarea oferitã de programul de studii universitare este un
criteriu obligatoriu de evaluare a asigurãrii calitãþii.

(4) Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii ºi organizate pe 3 cicluri de
studiu: licenþã, master, doctorat.

(5) Programele de studii universitare dau acces la ocupaþii ºi funcþii specifice fiecãrui ciclu de studii
universitare absolvit.

AARRTT..  113388
(1) Organizarea programelor de studii este de competenþa instituþiilor de învãþãmânt superior, cu

respectarea legislaþiei în vigoare. Pentru fiecare ciclu universitar organizat, senatul universitar aprobã un
regulament propriu de organizare ºi funcþionare, în acord cu standardele naþionale ºi internaþionale gene-
rale ºi specifice de calitate.

(2) Un program de studii universitare funcþioneazã legal dacã este autorizat provizoriu sau acreditat
ºi funcþioneazã în condiþiile stabilite prin actul de autorizare, respectiv acreditare. Organizarea ºi
desfãºurarea de programe de studii universitare care nu funcþioneazã legal se sancþioneazã cu nere-
cunoaºterea studiilor pentru beneficiari, precum ºi cu amendã pentru organizatori, potrivit legii penale,
ºi cu retragerea imediatã, de cãtre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, a autorizaþiei
de funcþionare provizorie, respectiv a acreditãrii pentru instituþia în cauzã.

(3) Autorizarea provizorie ºi acreditarea programelor de studii universitare se realizeazã distinct pentru
fiecare formã de învãþãmânt, fiecare limbã de predare ºi pentru fiecare locaþie geograficã în care se desfãºoarã.

(4) Pentru profesiile reglementate la nivelul Uniunii Europene, reglementarea naþionalã nu poate
contraveni celei europene.

(5) Nomenclatorul domeniilor ºi al programelor de studii universitare, domeniile ºi programele de
studii universitare acreditate sau autorizate sã funcþioneze provizoriu, locaþiile geografice de desfãºurare,
numãrul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formã de
învãþãmânt sau limbã de predare, precum ºi numãrul maxim de studenþi care pot fi ºcolarizaþi, propus de
cãtre agenþiile de evaluare a calitãþii care au evaluat fiecare program, se stabilesc anual prin hotãrâre a
Guvernului, promovatã de cãtre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, înaintea datei de
31 martie a anului respectiv.
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SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  33--AA  ••  FFOORRMMEE  DDEE  OORRGGAANNIIZZAARREE
AARRTT..  113399
Formele de organizare a programelor de studii sunt:
a) cu frecvenþã, caracterizatã prin activitãþi de învãþãmânt ºi/sau de cercetare programate pe durata

întregii zile, specifice fiecãrui ciclu de studii universitare, aproximativ uniform distribuite sãptãmânal/zil-
nic pe parcursul semestrului ºi presupunând întâlnirea nemijlocitã, în spaþiul universitar, a studenþilor cu
cadrele didactice ºi de cercetare;

b) cu frecvenþã redusã, caracterizatã prin activitãþi dedicate mai ales unor cursuri de sintezã ºi
pregãtirii aplicative, programate în mod compact ºi periodic, presupunând întâlnirea nemijlocitã, în spaþi-
ul universitar, a studenþilor cu cadrele didactice de predare, completate de alte mijloace de pregãtire speci-
fice învãþãmântului la distanþã;

c) la distanþã, caracterizatã prin utilizarea unor resurse electronice, informatice ºi de comunicaþii
specifice, activitãþi de autoînvãþare ºi autoevaluare completate de activitãþi specifice de tutorat.

AARRTT..  114400
(1) Programele de studii universitare de licenþã se pot organiza la urmãtoarele forme de învãþãmânt:

cu frecvenþã, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã.
(2) Programele de studii universitare de master se pot organiza la urmãtoarele forme de învãþãmânt:

cu frecvenþã ºi cu frecvenþã redusã.
(3) Fac excepþie de la prevederile alin. (1) ºi (2) programele de studii de licenþã ºi master din domeni-

ile reglementate la nivelul Uniunii Europene, care se pot organiza doar la forma de învãþãmânt cu
frecvenþã.

(4) Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza numai la forma de învãþãmânt cu
frecvenþã. Pentru programele de studii universitare de doctorat, obligaþiile referitoare la frecvenþã sunt
stabilite de cãtre conducerea ºcolii doctorale organizatoare a programelor respective, conform unei
metodologii elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului. Obligaþiile referi-
toare la frecvenþã constituie un criteriu de evaluare a calitãþii ºcolii doctorale, inclusiv în vederea
finanþãrii.

(5) Diplomele ºi certificatele de studii universitare eliberate de instituþiile de învãþãmânt superior, în
condiþiile legii, pentru aceleaºi programe de studii, indiferent de forma de învãþãmânt absolvitã, sunt
echivalente. Metodologia de organizare a examenelor, competenþele ºi cunoºtinþele verificate, corespon-
denþa dintre rezultatele învãþãrii ºi notele, diplomele sau certificatele de studii acordate trebuie sã fie iden-
tice pentru orice formã de învãþãmânt corespunzãtoare unui anumit program de studii din cadrul unei
instituþii de învãþãmânt superior.

(6) Pot organiza programe de studii universitare la formele de învãþãmânt cu frecvenþã redusã ºi la
distanþã numai instituþiile de învãþãmânt superior care au acreditat programul de învãþãmânt respectiv la
forma de învãþãmânt cu frecvenþã.
SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  44--AA  ••  CCOONNTTRRAACCTTEE  DDEE  SSTTUUDDIIII

AARRTT..  114411
Instituþia de învãþãmânt superior semneazã cu fiecare student/student-doctorand/cursant/cercetãtor

postdoctoral înmatriculat la un program de studii un contract de studii universitare în concordanþã cu
prevederile regulamentelor de organizare ºi desfãºurare a programelor de studii ºi cu respectarea legis-
laþiei în vigoare. Contractele de studii nu se modificã în timpul anului universitar.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  55--AA  ••  AADDMMIITTEERREEAA  ÎÎNN  PPRROOGGRRAAMMEE  DDEE  SSTTUUDDIIII
AARRTT..  114422
(1) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului elaboreazã anual o metodologie-cadru

privind organizarea admiterii în instituþiile de învãþãmânt superior de stat ºi particulare din România.
(2) Fiecare instituþie de învãþãmânt superior elaboreazã ºi aplicã propriul regulament de organizare
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a admiterii în programele de studii oferite. Acest regulament se elaboreazã conform metodologiei-cadru
prevãzute la alin. (1).

(3) Condiþiile de admitere, inclusiv cifrele de ºcolarizare trebuie fãcute publice în fiecare an, de cãtre
universitate, cu cel puþin 6 luni înainte de susþinerea concursului de admitere.

(4) La admiterea în învãþãmântul superior de stat ºi particular, pentru fiecare ciclu ºi program de
studii universitare, cetãþenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparþinând Spaþiului
Economic European ºi ai Confederaþiei Elveþiene pot candida în aceleaºi condiþii prevãzute de lege pentru
cetãþenii români, inclusiv în ceea ce priveºte taxele de ºcolarizare.

(5) Instituþiile de învãþãmânt superior pot percepe de la candidaþi, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea ºi desfãºurarea admiterii, în cuantumurile aprobate
de senatele universitare. Senatele universitare pot sã prevadã, prin metodologiile proprii de admitere,
scutirea la plata acestor taxe sau reducerea lor.

(6) O persoanã poate beneficia de finanþare de la buget pentru un singur program de licenþã, pentru
un singur program de master ºi pentru un singur program de doctorat.

(7) Persoana admisã la un program de studii universitare de licenþã, master sau doctorat are calitatea
de student, respectiv student-doctorand, pe întreaga perioadã a prezenþei sale în cadrul programului
respectiv, de la înmatriculare ºi pânã la susþinerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare,
mai puþin pe perioadele de întrerupere a studiilor.

(8) Instituþiile de învãþãmânt superior au obligaþia sã restituie, în cel mult douã zile lucrãtoare de la
depunerea cererii ºi necondiþionat, fãrã perceperea unor taxe, dosarele candidaþilor declaraþi respinºi sau
ale celor care renunþã la locul obþinut prin admitere, dupã afiºarea rezultatelor finale.
SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  66--AA  ••  EEXXAAMMEENNEE  DDEE  FFIINNAALLIIZZAARREE  AA  SSTTUUDDIIIILLOORR

AARRTT..  114433
(1) Examenele de finalizare a studiilor în învãþãmântul superior sunt:
a) examen de licenþã, pentru ciclul de studii universitare de licenþã sau examen de diplomã pentru

învãþãmântul din domeniul ºtiinþelor inginereºti;
b) examen de disertaþie, pentru ciclul de studii universitare de master;
c) examen de susþinere publicã a tezei de doctorat;
d) examen de certificare, pentru programele de studii postuniversitare de tip specializare;
e) examen de selecþie, care precedã examenul de licenþã, în cazul studenþilor/absolvenþilor care

provin de la instituþii de învãþãmânt superior ºi/sau programe de studii care au intrat în lichidare.
(2) Examenele prevãzute la alin. (1) se organizeazã ºi se desfãºoarã numai de cãtre instituþiile de

învãþãmânt superior acreditate, pe baza unui regulament propriu aprobat de senatul universitar ºi care
respectã metodologia-cadru, aprobatã prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportu-
lui, în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

(3) Absolvenþii programelor de studiu din instituþiile de învãþãmânt superior autorizate provizoriu
vor finaliza studiile prin examen numai în cadrul instituþiilor de învãþãmânt superior care au programe
de studiu cu profil similar, acreditate, desemnate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului.

(4) Îndrumãtorii lucrãrilor de licenþã, de diplomã, de disertaþie ºi de doctorat rãspund în solidar cu
autorii acestora de asigurarea originalitãþii conþinutului acestora.

(5) Este interzisã comercializarea de lucrãri ºtiinþifice în vederea facilitãrii falsificãrii de cãtre
cumpãrãtor a calitãþii de autor al unei lucrãri de licenþã, de diplomã, de disertaþie sau de doctorat.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  77--AA  ••  EEXXAAMMEENNEELLEE  DDEE  EEVVAALLUUAARREE  PPEE  PPAARRCCUURRSS  AA  SSTTUUDDEENNÞÞIILLOORR
AARRTT..  114444
(1) Succesul academic al unui student pe parcursul unui program de studii este determinat prin evalu-

ãri sumative de tip examen ºi prin evaluarea continuã.
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(2) Instituþiile de învãþãmânt superior dispun de metodologii de examinare aprobate de senatul universi-
tar, care au în vedere asigurarea calitãþii ºi respectarea prevederilor Codului de eticã ºi deontologie universitarã.

(3) Rezultatele în învãþare sunt apreciate la examene:
a) cu note întregi de la 10 la 1, nota 5 certificând dobândirea competenþelor minimale aferente unei

discipline ºi promovarea unui examen;
b) cu calificative, dupã caz.
(4) Rezultatele unui examen sau ale unei evaluãri pot fi anulate de cãtre decanul facultãþii în temeiul

prevederilor din Carta universitarã, atunci când se dovedeºte cã acestea au fost obþinute în mod fraudulos
sau prin încãlcarea prevederilor Codului de eticã ºi deontologie universitarã. Decanul poate dispune reorga-
nizarea examenului.

AARRTT..  114455
Analiza contestaþiilor depuse de candidaþii la admitere, de studenþii examinaþi, de absolvenþi în cursul

examenelor de finalizare a studiilor este în exclusivitate de competenþa instituþiilor de învãþãmânt superi-
or, conform propriilor regulamente instituþionale ºi prevederilor Cartei universitare.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  88--AA  ••  DDIIPPLLOOMMEE
AARRTT..  114466
Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomã de studii atunci

când se dovedeºte cã s-a obþinut prin mijloace frauduloase sau prin încãlcarea prevederilor Codului de
eticã ºi deontologie universitarã.

AARRTT..  114477
(1) Recunoaºterea ºi echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în þarã sau în strãinã-

tate se realizeazã pe baza unei metodologii-cadru stabilite prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii,
tineretului ºi sportului ºi a unor metodologii specifice aprobate de senatul universitar al fiecãrei instituþii
de învãþãmânt superior, pe baza normelor europene, ale sistemului european de acumulare ºi transfer al
creditelor de studii, cu respectarea metodologiei-cadru.

(2) Studiile efectuate în cadrul programului de studii întrerupt ca urmare a exmatriculãrii datorate
încãlcãrii prevederilor Codului de eticã ºi deontologie universitarã nu pot fi recunoscute în cazul unei noi
înmatriculãri.

(3) În cazul unor programe de studii organizate în comun de douã sau mai multe universitãþi, actele
de studii se elibereazã în concordanþã cu reglementãrile naþionale ºi cu prevederile acordurilor interinsti-
tuþionale.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  99--AA  ••  CCRREEDDIITTEE  DDEE  SSTTUUDDIIII
AARRTT..  114488
(1) Programele de studii universitare planificã ºi organizeazã volumul de muncã specific activitãþilor

de predare, învãþare, aplicare practicã ºi examinare în concordanþã cu ECTS/SECT, exprimându-l în ter-
menii creditelor de studii transferabile. Un credit de studiu transferabil constã în cantitatea de muncã inte-
lectualã dirijatã ºi independentã necesarã pentru finalizarea individualã de cãtre student a unei unitãþi
componente a unui curs din cadrul unui program de studii universitare, completatã cu validarea rezul-
tatelor învãþãrii.

(2) Munca intelectualã individualã a unui student nu poate fi mai micã decât cea corespunzãtoare unui
numãr anual de 60 de credite de studiu transferabile.

(3) Numãrul minim de credite necesar promovãrii anului universitar se stabileºte de cãtre senatul uni-
versitar.

(4) Durata programelor de studii universitare de licenþã ºi master, pe domenii de specializare, se sta-
bileºte la propunerea Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi se aprobã prin hotãrâre
a Guvernului.
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(5) Durata totalã cumulatã a ciclului de studii universitare de licenþã ºi de master corespunde obþine-
rii a cel puþin 300 de credite de studii transferabile.

(6) Numãrul de credite de studii transferabile aferente ciclului de studii universitare de doctorat se sta-
bileºte de fiecare universitate în funcþie de domeniul ºtiinþific sau artistic.

AARRTT..  114499
(1) Numãrul creditelor de studii transferabile constituie elementul de referinþã pe care universitãþile

îl pot utiliza în recunoaºterea unor studii sau perioade de studii universitare legale efectuate anterior în
acelaºi domeniu fundamental în scopul echivalãrii ºi transferãrii creditelor de studiu transferabile ºi a
eventualei continuãri a studiilor dintr-un program de studii.

(2) Pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor ºi recunoaºterea în strãinãtate a unor
diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile, pe baza informaþiilor existente
în registrul matricol propriu, instituþiile de învãþãmânt superior acreditate pot elibera, la cerere, docu-
mente în cadrul cãrora sã fie atribuit un numãr de credite de studiu transferabile disciplinelor de curs
urmate de absolvent. Pentru aceastã operaþiune, instituþiile de învãþãmânt superior pot percepe taxe în
cuantumul aprobat de senatul universitar.

(3) Pentru cadrele didactice din învãþãmântul preuniversitar, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului poate echivala printr-o metodologie specificã, pe baza ECTS/SECT, învãþãmântul
universitar de scurtã duratã, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu duratã de
3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenþã, potrivit legii.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  1100--AA  ••  CCIICCLLUULL  II  --  SSTTUUDDIIII  UUNNIIVVEERRSSIITTAARREE  DDEE  LLIICCEENNÞÞÃÃ
AA..  OORRGGAANNIIZZAARREEAA

AARRTT..  115500
(1) Acreditarea unui program de studii universitare de licenþã ºi stabilirea numãrului maxim de stu-

denþi care pot fi ºcolarizaþi în cadrul programului ºi cãrora li se poate acorda o diplomã de absolvire se
realizeazã prin hotãrâre a Guvernului, în urma evaluãrii externe realizatã de cãtre ARACIS sau de cãtre o
altã agenþie de asigurare a calitãþii, din þarã sau din strãinãtate, înregistratã în Registrul European pentru
Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Superior (EQAR). Studiile universitare de licenþã corespund unui
numãr cuprins între minimum 180 ºi maximum 240 de credite de studii transferabile, conform
ECTS/SECT, ºi se finalizeazã prin nivelul 6 din EQF/CEC.

(2) La învãþãmântul cu frecvenþã, durata specificã a studiilor universitare de licenþã este, dupã caz, de
3-4 ani ºi corespunde unui numãr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii.
Durata studiilor de licenþã pentru învãþãmântul universitar din domeniile ºtiinþe inginereºti, ºtiinþe
juridice ºi teologie pastoralã este de 4 ani.

(3) Un procent de maximum 5% din numãrul studenþilor cu frecvenþã dintr-un program de studii uni-
versitare de licenþã pot parcurge, cu aprobarea consiliului facultãþii, 2 ani de studii într-un singur an, cu
excepþia instituþiilor de învãþãmânt superior medical ºi al ultimului an de studii, în condiþiile prevãzute de
regulamentele de organizare ºi desfãºurare a programelor de studii ºi cu respectarea legislaþiei în vigoare.

(4) În cadrul studiilor universitare de licenþã este obligatorie efectuarea unor stagii de practicã.
Universitãþile au obligaþia de a asigura un minim de 30% din locurile de practicã necesare, dintre care cel
puþin 50% în afara universitãþilor.

(5) Studiile universitare de licenþã la forma de învãþãmânt cu frecvenþã se pot organiza în regim de
finanþare de la bugetul de stat sau în regim cu taxã. Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului
alocã pentru studiile universitare de licenþã la forma de învãþãmânt cu frecvenþã un numãr de granturi de
studii finanþate de la buget, pentru universitãþile de stat.

(6) Senatul universitar poate înfiinþa duble specializãri. Procedura de autorizare ºi acreditare a aces-
tor specializãri este cea prevãzutã de lege.
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BB..  AADDMMIITTEERREEAA
AARRTT..  115511
(1) Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare absolvenþii de liceu cu diplomã de

bacalaureat sau diplomã echivalentã.
(2) În cadrul metodologiei proprii, instituþiile de învãþãmânt superior pot stabili facilitãþi sau condiþii

speciale referitoare la admiterea candidaþilor la programe de studii universitare de licenþã, care au obþinut
în perioada studiilor liceale distincþii la olimpiadele ºcolare ºi/sau la alte concursuri naþionale sau inter-
naþionale.

CC..  DDIIPPLLOOMMAA
AARRTT..  115522
(1) Diploma conferitã dupã promovarea unui program de studii universitare de licenþã se numeºte

diplomã de licenþã, diplomã de inginer sau, dupã caz, diplomã de urbanist.
(2) Pe diploma de licenþã, pe diploma de inginer sau, dupã caz, pe diploma de urbanist se menþioneazã

toate informaþiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de învãþãmânt
urmatã ºi titlul obþinut. Diploma de licenþã, diploma de inginer, respectiv diploma de urbanist sunt însoþite
de suplimentul la diplomã ºi se elibereazã, gratuit, în limba românã ºi într-o limbã de circulaþie inter-
naþionalã.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  1111--AA  ••  CCIICCLLUULL  IIII  --  SSTTUUDDIIII  UUNNIIVVEERRSSIITTAARREE  DDEE  MMAASSTTEERR
AA..  OORRGGAANNIIZZAARREEAA

AARRTT..  115533
(1) Programele de studii universitare de master reprezintã al II-lea ciclu de studii universitare ºi se fina-

lizeazã prin nivelul 7 din EQF/CEC ºi din Cadrul Naþional al Calificãrilor. Acestea au o duratã normalã de 1-2
ani ºi corespund unui numãr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 ºi 120. Pentru profe-
sii reglementate prin norme, recomandãri sau bune practici europene, ciclul I ºi ciclul II de studii univer-
sitare pot fi oferite comasat, într-un program unitar de studii universitare cu o duratã cuprinsã între 5 ºi 6
ani, la învãþãmântul cu frecvenþã, în condiþiile prezentei legi, diplomele obþinute fiind echivalente diplomei
de master.

(2) Diploma de absolvire sau de licenþã a absolvenþilor învãþãmântului superior de lungã duratã din
perioada anterioarã aplicãrii celor trei cicluri tip Bologna este echivalentã cu diploma de studii univer-
sitare de master în specialitate.

AARRTT..  115544
(1) Programele de studii universitare de master pot fi:
a) master profesional, orientat preponderent spre formarea competenþelor profesionale;
b) master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competenþelor de cercetare ºtiinþificã.

Învãþarea realizatã în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalatã cu primul an de studiu din cadrul
programelor de studii universitare de doctorat. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de învãþãmânt
cu frecvenþã ºi poate fi organizat în cadrul ºcolilor doctorale;

c) master didactic, organizat exclusiv la forma de învãþãmânt cu frecvenþã.
(2) Pot organiza programe de studii universitare de master într-un domeniu acele instituþii de

învãþãmânt superior care sunt acreditate sau autorizate provizoriu în acest scop.
AARRTT..  115555
(1) Acreditarea pentru o universitate a unui domeniu de studii universitare de master, împreunã cu

stabilirea numãrului maxim al studenþilor care pot fi ºcolarizaþi ºi cãrora li se poate acorda o diplomã de
absolvire se realizeazã prin hotãrâre a Guvernului, în urma evaluãrii externe realizate de cãtre ARACIS sau
de cãtre o altã agenþie de asigurare a calitãþii, din þarã sau strãinãtate, înregistratã în Registrul European
pentru Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Superior, denumit în continuare EQAR.
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(2) În cadrul domeniului acreditat sau autorizat provizoriu pentru studii universitare de master, pro-
gramele de studii promovate sunt stabilite anual de cãtre senatul universitar ºi comunicate Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului pânã la data de 1 februarie a fiecãrui an, pentru a fi publicate
centralizat.

(3) Instituþiile de învãþãmânt superior pot stabili parteneriate cu operatori economici, asociaþii profe-
sionale ºi/sau instituþii publice pentru dezvoltarea unor programe de studii universitare de master care sã
rãspundã cerinþelor pieþei muncii.

(4) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului alocã pentru studiile universitare de mas-
ter la forma de învãþãmânt cu frecvenþã un numãr de granturi de studii finanþate de la buget, pentru uni-
versitãþile de stat.

BB..  AADDMMIITTEERREEAA
AARRTT..  115566
Pot candida la programe de studii universitare de master absolvenþii cu diplomã de licenþã sau echiva-

lentã.
CC..  DDIIPPLLOOMMAA

AARRTT..  115577
Diploma conferitã dupã promovarea unui program de studii universitare de master ºi susþinerea cu

succes a lucrãrii de disertaþie se numeºte diplomã de master ºi cuprinde toate informaþiile necesare pen-
tru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de învãþãmânt. Aceasta este însoþitã de suplimen-
tul la diplomã care se elibereazã gratuit, în limba românã ºi o limbã de circulaþie internaþionalã.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  1122--AA  ••  CCIICCLLUULL  IIIIII  --  SSTTUUDDIIII  UUNNIIVVEERRSSIITTAARREE  DDEE  DDOOCCTTOORRAATT
AA..  OORRGGAANNIIZZAARREEAA

AARRTT..  115588
(1) Studiile universitare de doctorat reprezintã al III-lea ciclu de studii universitare ºi permit dobândi-

rea unei calificãri de nivelul 8 din EQF/CEC ºi din Cadrul Naþional al Calificãrilor. Acestea se desfãºoarã pe
baza unui cod al studiilor universitare de doctorat, aprobat prin hotãrâre a Guvernului.

(2) Programele de studii universitare de doctorat se organizeazã în ºcoli doctorale acreditate sau
autorizate provizoriu. ºcolile doctorale se pot organiza de cãtre o universitate sau un consorþiu universitar
ori de cãtre consorþii sau parteneriate care se stabilesc legal între o universitate sau un consorþiu universi-
tar ºi unitãþi de cercetare-dezvoltare. Universitãþile, respectiv parteneriatele sau consorþiile organizatoare
de una sau mai multe ºcoli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu constituie o instituþie organiza-
toare de studii universitare de doctorat, denumitã în continuare IOSUD, recunoscutã ca atare de Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, pe baza autorizãrii provizorii, a acreditãrii, respectiv a evalu-
ãrii periodice.

(3) Academia Românã poate înfiinþa ºcoala de Studii Doctorale a Academiei Române, cu respectarea
prevederilor prezentei legi în privinþa autorizãrii, acreditãrii ºi funcþionãrii ca instituþie de învãþãmânt
superior. ºcoala de Studii Doctorale a Academiei Române poate fi IOSUD ºi poate organiza programe uni-
versitare de doctorat.

(4) Fiecare ºcoalã doctoralã este evaluatã individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea
acreditãrii. Evaluarea ºcolii doctorale se face pe baza performanþei ºcolii doctorale ºi a capacitãþii insti-
tuþionale a IOSUD din care face parte ºcoala doctoralã. Evaluarea ºcolilor doctorale se face de cãtre ARACIS
sau de cãtre o altã agenþie de asigurare a calitãþii, din þarã sau strãinãtate, pe baza rapoartelor CNCS referi-
toare la calitatea cercetãrii ºi a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane. Sistemul
de criterii ºi metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului
ºi sportului, pe baza propunerilor comune ale ARACIS, CNCS ºi CNATDCU. Fiecare ºcoalã doctoralã este
evaluatã periodic, din 5 în 5 ani.
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(5) Pe baza rezultatelor evaluãrii ºcolii doctorale, ARACIS sau agenþia prevãzutã la alin. (4) propune
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului acordarea sau, dupã caz, retragerea acreditãrii
în vederea organizãrii de studii universitare de doctorat. Acreditarea în vederea organizãrii de studii uni-
versitare de doctorat se atestã prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(6) Programele de studii universitare de doctorat sunt de douã tipuri:
a) doctorat ºtiinþific, care are ca finalitate producerea de cunoaºtere ºtiinþificã originalã, relevantã

internaþional, pe baza unor metode ºtiinþifice, organizat numai la forma de învãþãmânt cu frecvenþã.
Doctoratul ºtiinþific este o condiþie pentru cariera profesionalã în învãþãmântul superior ºi cercetare;

b) doctorat profesional, în domeniile artelor sau sportului, care are ca finalitate producerea de
cunoaºtere originalã pe baza aplicãrii metodei ºtiinþifice ºi a reflecþiei sistematice, asupra unor creaþii
artistice sau asupra unor performanþe sportive de înalt nivel naþional ºi internaþional ºi care poate consti-
tui o bazã pentru cariera profesionalã în învãþãmântul superior ºi în cercetare în domeniile artelor ºi
sportului.

(7) ºcolile doctorale din cadrul IOSUD se organizeazã pe discipline sau tematici disciplinare ºi inter-
disciplinare.

(8) Studiile universitare de doctorat dispun, în cadrul instituþional al IOSUD, de sisteme proprii ºi
specifice de conducere ºi administrare a programelor de studii ºi cercetare, inclusiv la nivelul ºcolilor doc-
torale. La nivelul IOSUD funcþioneazã consiliul pentru studiile universitare de doctorat. La nivelul fiecãrei
ºcoli doctorale funcþioneazã consiliul ºcolii doctorale. Aceste structuri funcþioneazã conform prevederilor
prezentei legi ºi ale codului studiilor universitare de doctorat prevãzut la alin. (1).

AARRTT..  115599
(1) Programul de studii universitare de doctorat se desfãºoarã în cadrul unei ºcoli doctorale sub coor-

donarea unui conducãtor de doctorat ºi cuprinde:
a) un program de pregãtire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul ºcolii doctorale;
b) un program individual de cercetare ºtiinþificã sau creaþie artisticã.
(2) În domeniile de studii reglementate la nivel european, durata studiilor universitare de doctorat

respectã reglementãrile în cauzã.
(3) Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulã, de 3 ani. În situaþii speciale,

durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungitã cu 1-2 ani, cu aprobarea senatu-
lui universitar, la propunerea conducãtorului de doctorat ºi în limita fondurilor disponibile.

(4) O ºcoalã doctoralã poate recunoaºte, conform regulamentului propriu de organizare ºi
desfãºurare a studiilor universitare de doctorat ºi în condiþiile prezentei legi, parcurgerea unor stagii ante-
rioare de doctorat ºi/sau a unor stagii de cercetare ºtiinþificã, desfãºurate în þarã sau în strãinãtate, în uni-
versitãþi sau în centre de cercetare de prestigiu, precum ºi recunoaºterea unor cursuri parcurse în cadrul
programelor de studii universitare de master de cercetare.

(5) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în condiþiile stabilite prin
regulamentul instituþional propriu de organizare ºi desfãºurare a studiilor universitare de doctorat.
Durata acestor studii se prelungeºte, în consecinþã, cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.

(6) Curriculumul de pregãtire ºi programul de cercetare sunt stabilite de conducãtorul de doctorat ºi
de ºcoala doctoralã.

AARRTT..  116600
(1) Studiile universitare de doctorat se organizeazã cu finanþare de la bugetul de stat, în regim cu taxã

sau din alte surse legal constituite.
(2) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului alocã anual, prin hotãrâre a Guvernului,

pentru studiile universitare de doctorat ºtiinþific ºi pentru doctoratul profesional din domeniul artelor ºi
al sportului, un numãr de granturi doctorale multianuale, pe o duratã de minimum 3 ani. Grantul doc-
toral include cuantumul bursei individuale ºi costurile pentru programul de studii avansate ºi pentru
programul de cercetare. Aceste granturi sunt ajustate cu coeficienþi corespunzãtori pe domenii discipli-
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nare ºi profesionale ale doctoratului.
(3) Granturile doctorale se acordã pe bazã de competiþie naþionalã de proiecte ºtiinþifice între ºcolile

doctorale sau competiþie naþionalã de proiecte ºtiinþifice între conducãtorii de doctorat, membri ai unei
ºcoli doctorale. Competiþiile sunt organizate în coordonarea CNCS.

(4) Numãrul anual de granturi doctorale alocate celor douã tipuri de competiþii prevãzute la alin. (3),
precum ºi metodologia de desfãºurare a competiþiilor se stabilesc prin ordin al ministrului educaþiei,
cercetãrii, tineretului ºi sportului.

AARRTT..  116611
Doctoratul se poate desfãºura în limba românã, în limba minoritãþilor naþionale sau într-o limbã de

circulaþie internaþionalã, conform contractului de studii doctorale încheiat între IOSUD, conducãtorul de
doctorat ºi studentul-doctorand.

AARRTT..  116622
(1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza ºi în cotutelã, caz în care studentul-doctorand îºi

desfãºoarã activitatea sub îndrumarea concomitentã a unui conducãtor de doctorat din România ºi a unui
conducãtor de doctorat dintr-o altã þarã sau sub îndrumarea concomitentã a doi conducãtori de doctorat
din instituþii diferite din România, pe baza unui acord scris între instituþiile organizatoare implicate.
Doctoratul în cotutelã poate fi organizat ºi în cazul în care conducãtorii de doctorat sunt din aceeaºi
IOSUD, dar au specializãri/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducãtorii de doctorat a atins vâr-
sta pensionãrii, conform prevederilor din Carta universitarã.

(2) În contextul politicilor de asigurare a mobilitãþii universitare, IOSUD poate angaja, pe bazã de con-
tract, specialiºti din strãinãtate care deþin dreptul legal de a conduce doctorat, conform art. 166 alin. (4).

BB..  AADDMMIITTEERREEAA
AARRTT..  116633
Au dreptul sã participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenþii

cu diplomã de master sau echivalentã acesteia.
CC..  SSTTUUDDEENNTTUULL--DDOOCCTTOORRAANNDD

AARRTT..  116644
(1) Pe parcursul desfãºurãrii studiilor universitare de doctorat, persoana înscrisã în programul de

studii are calitatea de student-doctorand. Studenþii-doctoranzi sunt încadraþi de cãtre IOSUD sau ori-
care dintre membrii IOSUD ca asistenþi de cercetare sau asistenþi universitari, pe perioadã determi-
natã.

(2) Pe toatã durata activitãþii, studentul-doctorand beneficiazã de recunoaºterea vechimii în muncã
ºi specialitate ºi de asistenþã medicalã gratuitã, fãrã plata contribuþiilor la asigurãrile sociale de stat, la
asigurãrile pentru ºomaj, la asigurãrile sociale de sãnãtate ºi pentru accidente de muncã ºi boli profe-
sionale.

(3) Studentul-doctorand poate desfãºura activitãþi didactice, potrivit contractului de studii de docto-
rat, în limita a 4-6 ore convenþionale didactice pe sãptãmânã. Activitãþile didactice care depãºesc acest
nivel vor fi remunerate în conformitate cu legislaþia în vigoare, intrând sub incidenþa Codului muncii, cu
respectarea drepturilor ºi obligaþiilor ce revin salariatului ºi cu plata contribuþiilor datorate, potrivit legii,
la asigurãrile sociale de stat, la asigurãrile pentru ºomaj, la asigurãrile sociale de sãnãtate ºi pentru acci-
dente de muncã ºi boli profesionale.

AARRTT..  116655
(1) Perioada desfãºurãrii studiilor universitare de doctorat este asimilatã, conform legislaþiei în dome-

niul pensiilor, pentru stabilirea stagiului de cotizare, cu excepþia cazului în care studentul-doctorand reali-
zeazã venituri pentru care plãteºte, în aceastã perioadã, contribuþii la asigurãrile sociale.

(2) Dupã susþinerea tezei de doctorat, IOSUD elibereazã o adeverinþã care atestã perioada în care stu-
dentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat.
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DD..  CCOONNDDUUCCÃÃTTOORRUULL  DDEE  DDOOCCTTOORRAATT
AARRTT..  116666
(1) Pot fi conducãtori de doctorat persoanele care au obþinut dreptul de conducere de doctorat înain-

tea intrãrii în vigoare a prezentei legi, precum ºi persoanele care au obþinut atestatul de abilitare, având
cel puþin funcþia de lector/ºef de lucrãri, respectiv de cercetãtor ºtiinþific gradul III.

(2) Calitatea de conducãtor de doctorat este acordatã prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii,
tineretului ºi sportului, la propunerea CNATDCU de acordare a atestatului de abilitare, în conformitate cu
standardele ºi procedurile elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului. Aceste stan-
darde se stabilesc pe baza unor criterii de evaluare relevante la nivel internaþional, propuse de CNATDCU ºi
aprobate prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului. Standardele minimale de
acceptare de cãtre CNATDCU a dosarului pentru obþinerea atestatului de abilitare nu depind de funcþia didac-
ticã sau de gradul profesional ºi sunt identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar.

(3) Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice ºi de cercetare care au dobândit acest drept trebuie
sã aibã un contract de muncã cu un IOSUD sau o instituþie membrã a unui IOSUD ºi sã fie membre ale unei
ºcoli doctorale. Cadrele didactice ºi de cercetare abilitate ºi cercetãtorii ºtiinþifici abilitaþi devin conducã-
tori de doctorat în urma abilitãrii.

(4) Specialiºtii care au dobândit dreptul legal de a conduce doctorate în instituþii de învãþãmânt supe-
rior sau de cercetare-dezvoltare din strãinãtate dobândesc calitatea de conducãtor de doctorat în cadrul
IOSUD din România, dupã cum urmeazã:

a) specialiºtii care au calitatea de conducãtor de doctorat în una din þãrile Uniunii Europene, ale
Spaþiului Economic European ºi Confederaþia Elveþianã dobândesc automat calitatea de conducãtor de
doctorat în România, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii,
tineretului ºi sportului;

b) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului stabileºte o listã a instituþiilor de
învãþãmânt superior, din afara þãrilor menþionate la lit. a), aflate printre cele mai prestigioase universitãþi
ale lumii. Specialiºtii care au calitatea de conducãtor de doctorat în una din instituþiile aflate pe aceastã
listã dobândesc automat calitatea de conducãtor de doctorat în România, în urma unei metodologii apro-
bate prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului;

c) specialiºtii care sunt conducãtori de doctorat în cadrul unor instituþii din strãinãtate, altele decât
cele prevãzute la lit. a) sau b), pot obþine calitatea de conducãtor de doctorat în România, fie printr-o con-
venþie internaþionalã de recunoaºtere reciprocã, fie conform prevederilor alin. (2).

(5) Un conducãtor de doctorat poate îndruma studenþi-doctoranzi numai în domeniul pentru care a
obþinut acest drept.

AARRTT..  116677
(1) Un conducãtor de doctorat nu poate îndruma simultan studenþi-doctoranzi decât într-un singur

IOSUD, excepþie fãcând doctoratele conduse în cotutelã.
(2) Un conducãtor de doctorat poate îndruma simultan maximum 8 studenþi-doctoranzi, aflaþi în

diverse stadii ale studiilor de doctorat.
(3) Pentru activitatea pe care o desfãºoarã în aceastã calitate, conducãtorii de doctorat sunt remune-

raþi în conformitate cu legislaþia în vigoare.
AARRTT..  116688
(1) Teza de doctorat se elaboreazã conform cerinþelor stabilite de IOSUD prin regulamentul de orga-

nizare ºi desfãºurare a programelor de studii universitare de doctorat ºi în concordanþã cu reglementãrile
prevãzute în codul studiilor universitare de doctorat.

(2) Comisia de susþinere publicã a tezei de doctorat, denumitã în continuare comisie de doctorat, este
propusã de conducãtorul de doctorat ºi aprobatã de conducerea IOSUD. Comisia de doctorat este alcãtu-
itã din cel puþin 5 membri: preºedintele, ca reprezentant al IOSUD, conducãtorul de doctorat ºi cel puþin 3
referenþi oficiali din þarã sau din strãinãtate, specialiºti în domeniul în care a fost elaboratã teza de docto-
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rat ºi din care cel puþin doi îºi desfãºoarã activitatea în afara IOSUD respective. Membrii comisiei de doc-
torat au titlul de doctor ºi au cel puþin funcþia didacticã de conferenþiar universitar sau de cercetãtor ºtiin-
þific gradul II ori au calitatea de conducãtor de doctorat, în þarã sau în strãinãtate.

(3) Teza de doctorat se susþine în ºedinþã publicã în faþa comisiei de doctorat, dupã evaluarea de cãtre
toþi referenþii. Susþinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenþa a cel puþin 4 dintre membrii comisiei
de doctorat, cu participarea obligatorie a preºedintelui comisiei ºi a conducãtorului de doctorat. Susþinerea
publicã include obligatoriu o sesiune de întrebãri din partea membrilor comisiei de doctorat ºi a publicului.

(4) Pe baza susþinerii publice a tezei de doctorat ºi a rapoartelor referenþilor oficiali, comisia de doc-
torat evalueazã ºi delibereazã asupra calificativului pe care urmeazã sã îl atribuie tezei de doctorat.
Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent“, „Foarte bine“, „Bine“, „Satisfãcãtor“ ºi „Nesatisfãcãtor“.
De regulã, calificativul „Excelent“ se acordã pentru maximum 15% dintre candidaþii care obþin titlul de
doctor într-un anumit IOSUD, în decursul unui an universitar.

(5) Dacã studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinþele prevãzute în programul de cercetare ºtiinþi-
ficã ºi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului „Excelent“, „Foarte bine“, „Bine“
sau „Satisfãcãtor“ comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor, propunere care se înainteazã
CNATDCU, spre validare. CNATDCU, în urma evaluãrii dosarului, propune ministrului educaþiei, cercetãrii,
tineretului ºi sportului acordarea sau neacordarea titlului de doctor.

(6) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfãcãtor“, comisia de doctorat va preciza elementele de
conþinut care urmeazã sã fie refãcute sau completate în teza de doctorat ºi va solicita o nouã susþinere pu-
blicã a tezei. A doua susþinere publicã a tezei are loc în faþa aceleiaºi comisii de doctorat, ca ºi în cazul pri-
mei susþineri. În cazul în care ºi la a doua susþinere publicã se obþine calificativul „Nesatisfãcãtor“, titlul de
doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.

(7) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului,
dupã validarea tezei de doctorat de cãtre CNATDCU.

(8) În cazul în care CNATDCU invalideazã argumentat teza de doctorat, IOSUD primeºte din partea
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului o motivaþie scrisã de invalidare, redactatã în
baza observaþiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisã CNATDCU în termen de un an de
la data primei invalidãri. Dacã lucrarea de doctorat se invalideazã ºi a doua oarã, titlul de doctor nu va fi
acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.

(9) Teza de doctorat este un document public. Aceasta se redacteazã ºi în format digital. În domeniul
artelor, teza de doctorat poate fi însoþitã de înregistrarea pe suport digital a creaþiei artistice originale.
Teza de doctorat ºi anexele sale se publicã pe un site administrat de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului, cu respectarea legislaþiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor.

AARRTT..  116699
(1) Diploma conferitã dupã promovarea unui program de studii universitare de doctorat se numeºte

diplomã de doctor. În diploma care certificã obþinerea ºi deþinerea titlului de doctor se menþioneazã, în
mod expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul ºtiinþific; în cea
care certificã obþinerea ºi deþinerea titlului de doctor într-un domeniu profesional se menþioneazã, în mod
expres, domeniul profesional al doctoratului.

(2) În urma finalizãrii studiilor universitare de doctorat ºtiinþific, se conferã de cãtre IOSUD diploma
ºi titlul de doctor în ºtiinþe, corespunzându-i acronimul Dr.

(3) În urma finalizãrii studiilor universitare de doctorat profesional, se conferã de cãtre IOSUD diplo-
ma ºi titlul de doctor într-un domeniu profesional, corespunzându-i acronimul Dr. P.

AARRTT..  117700
(1) În cazul nerespectãrii standardelor de calitate sau de eticã profesionalã, Ministerul Educaþiei,

Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, dupã caz, de CNAT-
DCU, de CNCS, de Consiliul de eticã ºi management universitar sau de Consiliul Naþional de Eticã a Cercetãrii
ºtiinþifice, Dezvoltãrii Tehnologice ºi Inovãrii, poate lua urmãtoarele mãsuri, alternativ sau simultan:
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a) retragerea calitãþii de conducãtor de doctorat;
b) retragerea titlului de doctor;
c) retragerea acreditãrii ºcolii doctorale, ceea ce implicã retragerea dreptului ºcolii doctorale de a

organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenþi-doctoranzi.
(2) Reacreditarea ºcolii doctorale se poate obþine dupã cel puþin 5 ani de la pierderea acestei calitãþi,

numai în urma reluãrii procesului de acreditare, conform art. 158.
(3) Redobândirea calitãþii de conducãtor de doctorat se poate obþine dupã cel puþin 5 ani de la pierderea

acestei calitãþi, la propunerea IOSUD, pe baza unui raport de evaluare internã, ale cãrui aprecieri sunt vali-
date printr-o evaluare externã efectuatã de CNATDCU. Rezultatele pozitive ale acestor proceduri sunt condiþii
necesare pentru aprobare din partea Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(4) Conducãtorii de doctorat sunt evaluaþi o datã la 5 ani. Procedurile de evaluare sunt stabilite de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, la propunerea CNATDCU.

CAP. IV • Organizarea învãþãmântului postuniversitar
AARRTT..  117711
Programele postuniversitare sunt:
a) programe postdoctorale de cercetare avansatã;
b) programe postuniversitare de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  11  ••  PPRROOGGRRAAMMEELLEE  PPOOSSTTDDOOCCTTOORRAALLEE
AARRTT..  117722
(1) Programele postdoctorale de cercetare avansatã:
a) sunt programe destinate persoanelor care au obþinut o diplomã de doctor în ºtiinþe cu cel mult 5

ani înainte de admiterea în programul postdoctoral ºi care doresc sã se perfecþioneze în cadrul unei alte
instituþii decât cea în care au obþinut titlul de doctor;

b) asigurã cadrul instituþional pentru dezvoltarea cercetãrilor dupã finalizarea studiilor universitare
de doctorat;

c) au o duratã de minimum un an;
d) se pot finanþa de cãtre instituþii publice sau de cãtre operatori economici;
e) în cadrul instituþiilor de învãþãmânt superior se desfãºoarã în cadrul unei ºcoli doctorale pe baza

planului de cercetare propus de cercetãtorul postdoctoral ºi aprobat de ºcoala doctoralã.
(2) În cadrul instituþiilor de învãþãmânt superior, programele postdoctorale pot fi organizate doar în

cadrul ºcolilor doctorale acreditate pentru organizarea de programe de studii universitare de doctorat.
Programele postdoctorale pot fi organizate ºi în cadrul unitãþilor de cercetare-dezvoltare.

(3) Admiterea la programe postdoctorale se face pe baza metodologiei elaborate de instituþia gazdã,
în conformitate cu legislaþia în vigoare.

(4) Cercetãtorii postdoctorali sunt încadraþi de cãtre universitãþi cu contract de muncã pe perioadã
determinatã. Cercetãtorii postdoctorali sunt încadraþi, de regulã, pe funcþia de cercetãtor ºtiinþific sau
cercetãtor ºtiinþific gradul III, dar pot fi încadraþi ºi pe funcþii de cercetare superioare acestora, în funcþie
de îndeplinirea condiþiilor necesare.

(5) La finalizarea programului postdoctoral, IOSUD sau instituþia gazdã acordã un atestat de studii
postdoctorale.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  22--AA  ••  PPRROOGGRRAAMMEELLEE  PPOOSSTTUUNNIIVVEERRSSIITTAARREE  DDEE  FFOORRMMAARREE  ªªII  DDEEZZVVOOLLTTAARREE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLÃÃ
CCOONNTTIINNUUÃÃ

AARRTT..  117733
(1) Pot organiza programe postuniversitare de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã toate

acele instituþii de învãþãmânt superior care au acreditate cel puþin programe de studii universitare de
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licenþã în domeniul ºtiinþific respectiv.
(2) Programele postuniversitare de formare ºi dezvoltare profesionalã ale instituþiilor acreditate se

desfãºoarã pe baza unui regulament propriu de organizare ºi desfãºurare, aprobat de senatul universitar
ºi cu respectarea reglementãrilor în vigoare.

(3) Programele postuniversitare pot utiliza ECTS/SECT ºi se finalizeazã cu un examen de certificare a
competenþelor profesionale asimilate de cursanþi pe parcursul programului.

(4) Programele postuniversitare se pot organiza în regim cu taxã sau cu finanþare din alte surse.
(5) Au dreptul sã participe la studii postuniversitare absolvenþii care au cel puþin studii universitare cu

diplomã de licenþã sau echivalentã.
(6) La finalizarea programelor postuniversitare de formare ºi dezvoltare profesionalã, instituþia orga-

nizatoare elibereazã un certificat de atestare a competenþelor profesionale specifice programului.

CAP. V • Învãþãmântul superior medical
SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  11  ••  OORRGGAANNIIZZAARREEAA  ººII  FFUUNNCCÞÞIIOONNAARREEAA  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULLUUII  SSUUPPEERRIIOORR  MMEEDDIICCAALL..  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNN--
TTUULL  SSUUPPEERRIIOORR  DDIINN  DDOOMMEENNIIIILLEE  SSÃÃNNÃÃTTAATTEE  ººII  MMEEDDIICCIINNÃÃ  VVEETTEERRIINNAARRÃÃ

AARRTT..  117744
(1) Învãþãmântul superior din domeniile sãnãtate ºi medicinã veterinarã se desfãºoarã cu respectarea

reglementãrilor generale ºi sectoriale din Uniunea Europeanã ºi anume:
a) 6 ani de studii, pentru minimum de 5.500 de ore de activitate teoreticã ºi practicã medicalã pentru

domeniul medicinã, la programele de studii Medicinã, Medicinã Dentarã ºi Medicinã Veterinarã; 5 ani pentru
programul de studii Farmacie; 4 ani pentru minimum 4.600 de ore de pregãtire pentru programele de studii
Asistenþã Medicalã Generalã ºi Moaºe ºi de 3 ani pentru alte programe de studii de licenþã din domeniul sãnã-
tate;

b) fiecare an universitar are câte 60 de credite de studii transferabile în ECTS/SECT, fiind totalizate
180 de credite de studii transferabile pentru programele cu o duratã a studiilor de licenþã de 3 ani, 240 de
credite de studii transferabile pentru programele cu o duratã a studiilor de licenþã de 4 ani, 300 de credi-
te de studii transferabile pentru programul Farmacie cu o duratã a studiilor de licenþã de 5 ani ºi 360 de
credite de studii transferabile pentru programele Medicinã, Medicinã Dentarã ºi Medicinã Veterinarã cu o
duratã a studiilor de licenþã de 6 ani;

c) studiile universitare de master au între 60 ºi 120 de credite de studii transferabile ECTS/SECT;
d) studiile universitare de doctorat totalizeazã 240 de credite de studii transferabile, iar studiile

avansate din cadrul ºcolii doctorale totalizeazã 60 de credite; studiile universitare de doctorat se pot orga-
niza în UOD ºi în IOSUD realizate prin consorþii între universitãþi ºi spitale sau clinici.

(2) Instituþiile de învãþãmânt superior din domeniile sãnãtate ºi medicinã veterinarã acreditate, pe
baza criteriilor de calitate, pot organiza, pe lângã formele de învãþãmânt prevãzute la alin. (1), ºi programe
postdoctorale ºi de formare ºi dezvoltare profesionalã: de rezidenþiat, de perfecþionare, de specializare, de
studii complementare în vederea obþinerii de atestate ºi de educaþie medicalã ºi farmaceuticã continuã.

(3) Durata doctoratului pentru absolvenþii învãþãmântului superior medical uman, medical veterinar
ºi farmaceutic este de 4 ani.

(4) Instituþiile de învãþãmânt superior cu programe de studii din domeniile sãnãtate ºi medicinã veteri-
narã ºi instituþiile sanitare publice pot utiliza veniturile proprii, în interes reciproc, pentru asigurarea unor
condiþii optime de activitate, privind infrastructura, echipamentele medicale ºi accesul la informaþie medi-
calã.

(5) La selecþia ºi promovarea personalului didactic universitar din instituþiile de învãþãmânt superior
cu programe de studii din domeniul sãnãtate se iau în considerare criteriile privind experienþa profesiona-
lã medicalã doveditã. În învãþãmântul superior din domeniul sãnãtate, pentru posturile didactice la disci-
plinele cu corespondent în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii pot accede doar persoane care au obþinut, prin
concurs, în funcþie de gradul universitar, titlurile de medic/medic dentist rezident sau medic/medic den-
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tist specialist sau farmacist/farmacist rezident/farmacist specialist în specialitatea postului.
(6) În învãþãmântul superior din domeniul sãnãtate nu se pot transforma în credite echivalate ºi trans-

fera studiile obþinute în învãþãmântul postliceal.
(7) Învãþãmântul superior ºi postuniversitar din domeniul sãnãtate se desfãºoarã în unitãþi sanitare

publice, în institute, în centre de diagnostic ºi tratament, în secþii cu paturi, în laboratoare ºi în cabinete.
Conform legii speciale, se pot constitui clinici universitare, din una sau mai multe secþii clinice, în speciali-
tãþi înrudite, din spitale publice sau private, în care sunt organizate activitãþi de învãþãmânt ºi cercetare ale
departamentelor universitare.

(8) Rezidenþialul reprezintã forma specificã de învãþãmânt postuniversitar pentru absolvenþii licenþi-
aþi ai programelor de studii medicinã, medicinã dentarã ºi farmacie care asigurã pregãtirea necesarã
obþinerii uneia dintre specialitãþile cuprinse în Nomenclatorul specialitãþilor medicale, medico-dentare ºi
farmaceutice pentru reþeaua de asistenþã medicalã. Organizarea ºi finanþarea rezidenþiatului se regle-
menteazã prin acte normative specifice.

(9) Admiterea la rezidenþiat a cadrelor didactice din învãþãmântul superior din domeniul sãnãtate se
face în aceleaºi condiþii ca pentru orice absolvent al învãþãmântului superior din domeniul sãnãtate.

(10) Medicii rezidenþi care ocupã prin concurs posturi didactice de asistent universitar în instituþii de
învãþãmânt superior din domeniul sãnãtate continuã formarea în rezidenþiat ºi sunt retribuiþi pentru ambele
activitãþi.

(11) În cadrul instituþiilor de învãþãmânt superior care organizeazã programe de pregãtire în rezi-
denþiat se constituie un departament de pregãtire în rezidenþiat. În instituþiile de învãþãmânt superior care
organizeazã programe de pregãtire de medicinã ºi farmacie, departamentul este subordonat conducerii
universitãþii.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  22--AA  ••  RREEGGLLEEMMEENNTTAARREEAA  AALLTTOORR  AASSPPEECCTTEE  SSPPEECCIIFFIICCEE
AARRTT..  117755
Reglementarea altor aspecte specifice desfãºurãrii activitãþilor din acest domeniu se realizeazã prin

hotãrâre a Guvernului, ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului ºi, dupã caz, ordin
comun al ministrului sãnãtãþii ºi al preºedintelui Autoritãþii Naþionale Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor.

CAP. VI • Învãþãmântul superior militar ºi învãþãmântul de 
informaþii, de ordine publicã ºi de securitate naþionalã
SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  11  ••  OORRGGAANNIIZZAARREE  ººII  FFUUNNCCÞÞIIOONNAARREE

AARRTT..  117766
(1) Învãþãmântul superior militar, de informaþii, de ordine publicã ºi de securitate naþionalã este

învãþãmânt de stat, parte integrantã a sistemului naþional de învãþãmânt, ºi cuprinde: învãþãmânt univer-
sitar pentru formarea ofiþerilor, ofiþerilor de poliþie ºi a altor specialiºti, precum ºi învãþãmânt postuniver-
sitar.

(2) Instituþiile de învãþãmânt superior militar, de informaþii, de ordine publicã ºi de securitate naþiona-
lã din cadrul sistemului naþional de învãþãmânt, precum ºi specializãrile/programele de studii din cadrul
acestora se supun reglementãrilor referitoare la asigurarea calitãþii, inclusiv celor legate de autorizare ºi
acreditare, în aceleaºi condiþii cu instituþiile de învãþãmânt superior civil.

(3) Structura organizatoricã, oferta de ºcolarizare care conþine profilurile, programele de studii,
cifrele anuale de ºcolarizare, criteriile de selecþionare a candidaþilor pentru învãþãmântul superior militar,
de informaþii, de ordine publicã ºi de securitate naþionalã se stabilesc, dupã caz, de Ministerul Apãrãrii
Naþionale, Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Ministerul Justiþiei, Serviciul Român de Informaþii ºi alte
instituþii cu atribuþii în domeniile apãrãrii, informaþiilor, ordinii publice ºi securitãþii naþionale, potrivit
specificului fiecãrei arme, specializãri, nivel ºi formã de organizare a învãþãmântului, în condiþiile legii.
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(4) Formele de organizare a învãþãmântului, admiterea la studii, derularea programelor de studii,
finalizarea studiilor, autorizarea ºi acreditarea instituþiilor de învãþãmânt, în învãþãmântul superior mili-
tar, de informaþii, de ordine publicã ºi de securitate naþionalã, se supun procedurilor ºi condiþiilor aplica-
bile instituþiilor de învãþãmânt superior civil.

(5) Pentru învãþãmântul superior militar, de informaþii, de ordine publicã ºi de securitate naþionalã,
dupã caz, Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Ministerul Justiþiei,
Serviciul Român de Informaþii ºi alte instituþii cu atribuþii în domeniile apãrãrii, informaþiilor, ordinii pu-
blice ºi securitãþii naþionale pot emite ordine, regulamente ºi instrucþiuni proprii, în condiþiile legii.

(6) Ofiþerii în activitate, în rezervã sau în retragere, posesori ai diplomei de absolvire a ºcolii militare
de ofiþeri cu durata de 3 sau 4 ani, pot sã îºi completeze studiile în învãþãmântul superior, pentru obþinerea
diplomei de licenþã în profiluri ºi specializãri similare sau apropiate armei/specialitãþii militare.

(7) Diplomele de licenþã, de master, de doctorat eliberate de instituþiile de învãþãmânt superior mili-
tar, de informaþii, de ordine publicã ºi de securitate naþionalã, precum ºi titlurile ºtiinþifice obþinute dau
dreptul deþinãtorilor legali, dupã trecerea în rezervã, în condiþiile legii, sã ocupe funcþii echivalente cu cele
ale absolvenþilor instituþiilor civile de învãþãmânt, cu profil apropiat ºi de acelaºi nivel.

(8) Planurile de învãþãmânt pentru învãþãmântul superior militar, de informaþii ºi de ordine publicã ºi de
securitate naþionalã se elaboreazã de Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Administraþiei ºi Internelor,
Serviciul Român de Informaþii ºi alte instituþii cu atribuþii în domeniul apãrãrii, informaþiilor, ordinii publice ºi
securitãþii naþionale, în conformitate cu standardele naþionale stabilite de instituþiile responsabile cu asigu-
rarea calitãþii.
SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  22--AA  ••  MMAANNAAGGEEMMEENNTTUULL  ªªII  FFIINNAANNÞÞAARREEAA  IINNSSTTIITTUUÞÞIIIILLOORR

AARRTT..  117777
(1) Managementul instituþiilor de învãþãmânt superior militar, de informaþii, de ordine publicã ºi de

securitate naþionalã se realizeazã în aceleaºi condiþii ca în instituþiile civile de învãþãmânt superior.
Finanþarea instituþiilor din învãþãmântul superior militar, de informaþii, de ordine publicã ºi de securitate
naþionalã se face în condiþiile legii.

(2) Structurile ºi funcþiile de conducere din instituþiile de învãþãmânt militar, de informaþii, de ordine
publicã ºi de securitate naþionalã sunt aceleaºi ca ºi cele din instituþiile civile de învãþãmânt superior ºi
se ocupã în aceleaºi condiþii ca ºi acestea, precum ºi cu respectarea procedurilor specificate în actele nor-
mative specifice în domeniu.

(3) Conducerea instituþiilor de învãþãmânt militar, de informaþii, de ordine publicã ºi de securitate
naþionalã se realizeazã de cãtre rectori care sunt ºi comandanþii instituþiilor respective. Funcþia de coman-
dant se ocupã în conformitate cu reglementãrile Ministerului Apãrãrii Naþionale, Ministerului
Administraþiei ºi Internelor, Serviciului Român de Informaþii ºi ale altor instituþii cu atribuþii în domeniul
apãrãrii, ordinii publice ºi siguranþei naþionale.

(4) În învãþãmântul superior militar, de informaþii, de ordine publicã ºi de securitate naþionalã se înfi-
inþeazã corpul instructorilor militari, de ordine ºi de securitate publicã, prin ordine ºi instrucþiuni ale
Ministerului Apãrãrii Naþionale, Ministerului Administraþiei ºi Internelor, Ministerului Justiþiei, Serviciului
Român de Informaþii ºi ale altor instituþii cu atribuþii în domeniul apãrãrii, ordinii publice ºi siguranþei
naþionale.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  33--AA  ••  RREESSUURRSSEE  UUMMAANNEE
AARRTT..  117788
(1) Funcþiile didactice ºi de cercetare din învãþãmântul superior militar, de informaþii, de ordine publ-

cã ºi de securitate naþionalã se ocupã ºi se elibereazã în aceleaºi condiþii ca ºi cele din instituþiile civile de
învãþãmânt superior. Cadrele didactice ºi de cercetare din învãþãmântul superior militar, de informaþii, de
ordine publicã ºi de securitate naþionalã au acelaºi statut ca cele din instituþiile civile de învãþãmânt supe-
rior.
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(2) Instituþiile de învãþãmânt superior militar, de informaþii, de ordine publicã ºi de securitate naþiona-
lã se bucurã de principiul autonomiei universitare.

(3) Cadrele didactice militare titulare, pensionate pentru limitã de vârstã ºi vechime integralã ca mili-
tari, pot sã îºi continue activitatea didacticã, în cadrul aceleiaºi instituþii de învãþãmânt superior, în condiþi-
ile legii.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  44--AA  ••  VVIIAAÞÞAA  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRÃÃ
AARRTT..  117799
Viaþa universitarã din instituþiile de învãþãmânt superior militar, de informaþii, de ordine publicã ºi

de securitate naþionalã se desfãºoarã în conformitate cu reglementãrile legale pentru instituþiile civile
de învãþãmânt superior, adaptate mediului militar, de informaþii, de ordine publicã ºi de securitate
naþionalã.

CAP. VII • Învãþãmântul superior artistic ºi sportiv
AARRTT..  118800
În învãþãmântul superior artistic ºi sportiv, procesul educaþional se desfãºoarã prin activitãþi didactice

ºi prin activitãþi practice de creaþie ºi performanþã.
AARRTT..  118811
Instituþiile de învãþãmânt superior artistic ºi sportiv, autorizate provizoriu sau acreditate, conform

legii, pot organiza forme de învãþãmânt prin cele 3 cicluri de studii universitare: ciclul I - studii universitare
de licenþã, ciclul II - studii universitare de master ºi ciclul III - studii universitare de doctorat, incluzând doc-
toratul ºtiinþific ºi doctoratul profesional, precum ºi programe de formare ºi dezvoltare profesionalã con-
tinuã.

AARRTT..  118822
În învãþãmântul superior artistic ºi sportiv, structura anului universitar poate fi adaptatã în funcþie de

programul activitãþilor practice specifice.
AARRTT..  118833
În învãþãmântul superior artistic ºi sportiv, practica studenþilor se desfãºoarã în universitãþi: în centre

de proiectare, ateliere artistice, studiouri muzicale, unitãþi de producþie teatrale ºi cinematografice, spaþii
destinate performanþei sportive, precum ºi în instituþii din profilul artistic sau sportiv respectiv, pe bazã
de parteneriat instituþional.

AARRTT..  118844
În învãþãmântul superior artistic ºi sportiv, doctoratul ºtiinþific sau profesional este o condiþie pentru

cariera didacticã.
AARRTT..  118855
Cercetarea prin creaþie artisticã, proiectare ºi performanþã sportivã se desfãºoarã individual sau colec-

tiv, în centre de proiectare, laboratoare ºi ateliere artistice, studiouri muzicale, unitãþi de producþie
teatralã ºi cinematograficã, spaþii destinate performanþei sportive.

AARRTT..  118866
Evaluarea calitãþii ºi clasificarea universitãþilor artistice ºi sportive iau în considerare criteriile speci-

fice creaþiei artistice ºi performanþei sportive.
AARRTT..  118877
În învãþãmântul superior artistic ºi sportiv, alocarea pe baze competiþionale a fondurilor se face inclu-

siv în baza criteriilor specifice creaþiei artistice ºi performanþei sportive.
AARRTT..  118888
Reglementarea altor aspecte specifice desfãºurãrii activitãþii din aceste domenii va fi realizatã prin

hotãrâri ale Guvernului sau ordine ale ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului, în concor-
danþã cu prevederile legii ºi cu reglementãrile generale ºi sectoriale ale Uniunii Europene.



– 66 –

FEDERAÞIA EDUCAÞIEI NAÞIONALE www.fen.ro

CAP. VIII • Activitatea de cercetare ºi creaþie universitarã
AARRTT..  118899
(1) Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare ºi creaþie artisticã din universitãþi se organizeazã ºi

funcþioneazã pe baza legislaþiei naþionale ºi a Uniunii Europene în domeniu.
(2) Instituþiile de învãþãmânt superior care ºi-au asumat ca misiune ºi cercetarea ºtiinþificã au obligaþia

sã creeze structuri tehnico-administrative care sã faciliteze managementul activitãþilor de cercetare ºi a
proiectelor de cercetare-dezvoltare derulate de personalul instituþiei. Aceste structuri deservesc ºi
rãspund optim cerinþelor personalului implicat în cercetare.

(3) Personalul implicat în activitãþi de cercetare în institute, laboratoare sau centre de cercetare ale
universitãþii dispune, în limita proiectelor de cercetare pe care le coordoneazã, de autonomie ºi de respon-
sabilitate personalã, delegatã de ordonatorul de credite, în realizarea achiziþiilor publice ºi a gestionãrii
resurselor umane necesare derulãrii proiectelor. Aceste activitãþi se desfãºoarã conform reglementãrilor
legale în vigoare ºi fac obiectul controlului financiar intern.

AARRTT..  119900
(1) La sfârºitul fiecãrui an bugetar, conducerea universitãþii prezintã senatului universitar un raport

referitor la cuantumul regiei pentru granturile de cercetare ºi la modul în care regia a fost cheltuitã.
(2) Cuantumul maximal al regiei pentru granturile ºi contractele de cercetare este stabilit de finanþa-

tor sau de autoritatea contractantã ºi nu poate fi modificat pe perioada derulãrii acestora.
AARRTT..  119911
(1) Pentru granturile gestionate prin Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ºtiinþificã, Ministerul

Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului asigurã un avans de pânã la 90% din valoarea grantului din
momentul semnãrii contractului de finanþare. Pentru diferenþã, universitãþile pot avansa fonduri din veni-
turi proprii.

(2) Mobilitatea interinstituþionalã a personalului de cercetare dupã principiul „grantul urmeazã
cercetãtorul“ este garantatã prin prezenta lege ºi se realizeazã prin metodologii elaborate de autoritãþile
contractante. Titularul grantului rãspunde public, conform contractului cu autoritatea contractantã, de
modul de gestionare a grantului.

CAP. IX • Promovarea calitãþii în învãþãmântul superior ºi în 
cercetarea ºtiinþificã
SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  11  ••  DDIISSPPOOZZIIÞÞIIII  GGEENNEERRAALLEE

AARRTT..  119922
(1) Asigurarea calitãþii învãþãmântului superior ºi a cercetãrii ºtiinþifice universitare este o obligaþie a

instituþiei de învãþãmânt superior ºi o atribuþie fundamentalã a Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului. În realizarea acestei atribuþii, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului colaboreazã cu ARACIS, cu alte agenþii înscrise în EQAR, precum ºi cu CNCS, CNATDCU, Consiliul
de eticã ºi management universitar (CEMU) ºi alte organisme cu competenþe în domeniu conform legis-
laþiei în vigoare.

(2) Instituþiile de învãþãmânt superior au obligaþia de a furniza Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului datele solicitate de acesta, cu respectarea prevederilor legale. Refuzul sau
raportarea falsã încalcã principiul rãspunderii publice ºi duce la sancþiunile prevãzute de lege.

(3) Instituþiile de învãþãmânt superior care refuzã sã facã publice datele de interes public solicitate de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului sau oricare altã persoanã fizicã sau juridicã încal-
cã principiul rãspunderii publice ºi sunt sancþionate conform legii.

(4) Studenþii sunt parteneri cu drepturi depline în procesul de asigurare a calitãþii.
AARRTT..  119933
(1) Evaluarea universitãþilor se realizeazã în scopul:
a) autorizãrii provizorii ºi acreditãrii;
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b) ierarhizãrii programelor de studii ºi clasificãrii universitãþilor.
(2) Evaluarea în scopul autorizãrii provizorii ºi acreditãrii se realizeazã de cãtre ARACIS sau de altã

agenþie înscrisã în EQAR ºi are loc potrivit legii ºi standardelor internaþionale în domeniu.
(3) Evaluarea în scopul ierarhizãrii programelor de studii ºi a clasificãrii universitãþilor se realizeazã

pe baza unei metodologii de evaluare propuse de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului
ºi aprobate prin hotãrâre a Guvernului, în maximum 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
Aplicarea acestei metodologii intrã în rãspunderea Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului. Evaluarea este realizatã periodic.

(4) Universitãþile se clasificã, pe baza evaluãrii prevãzute la alin. (3), în 3 categorii:
a) universitãþi centrate pe educaþie;
b) universitãþi de educaþie ºi cercetare ºtiinþificã sau universitãþi de educaþie ºi creaþie artisticã;
c) universitãþi de cercetare avansatã ºi educaþie.
(5) Evaluarea prevãzutã la alin. (3) se face de cãtre un consorþiu format din: ARACIS, incluzând

reprezentanþi ai studenþilor, CNCS, CNATDCU ºi un organism internaþional cu competenþe în domeniul ie-
rarhizãrii ºi clasificãrii instituþiilor de învãþãmânt selectat pe bazã de concurs.

(6) Prin excepþie de la prevederile alin. (5), prima evaluare de dupã intrarea în vigoare a prezentei
legi, fãcutã conform prevederilor alin. (3), se face numai de cãtre un organism internaþional cu compe-
tenþã în domeniul ierarhizãrii ºi clasificãrii instituþiilor de învãþãmânt superior sau de cãtre o agenþie de
asigurare a calitãþii înregistratã în EQAR, din strãinãtate.

(7) Pentru programele de licenþã ºi master, finanþarea instituþiilor de învãþãmânt superior de stat,
din surse publice, se face diferenþiat pe categorii de universitãþi ºi în funcþie de poziþia în ierarhie a pro-
gramelor de studii, conform ierarhizãrii prevãzute la alin. (3), pe baza unei metodologii elaborate de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi aprobate prin ordin al ministrului educaþiei,
cercetãrii, tineretului ºi sportului. Finanþarea programelor de doctorat se face conform prevederilor art.
160.

(8) Statul poate finanþa programele de excelenþã în cercetare ºi educaþie din orice categorie de univer-
sitãþi.

(9) Programele de excelenþã prevãzute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluãrii prevãzute la alin. (3),
pentru programele de licenþã ºi master, ºi pe baza competiþiilor prevãzute la art. 160 alin. (3), pentru pro-
gramele de doctorat.

(10) Sunt finanþate din fonduri publice: programe de licenþã în universitãþile de stat menþionate la
alin. (4) lit. a), programe de licenþã ºi master în universitãþile prevãzute la alin. (4) lit. b) ºi programe de
doctorat, master ºi licenþã în universitãþile prevãzute la alin. (4) lit. c).

AARRTT..  119944
(1) Pentru promovarea calitãþii ºi creºterea eficienþei sistemului de învãþãmânt superior, pentru

creºterea vizibilitãþii internaþionale ºi pentru concentrarea resurselor, universitãþile de stat ºi particulare
pot:

a) sã se constituie în consorþii universitare, potrivit legii;
b) sã fuzioneze într-o singurã instituþie de învãþãmânt superior cu personalitate juridicã.
(2) Universitãþile acreditate la data intrãrii în vigoare a prezentei legi pot demara proceduri pentru

constituirea de consorþii sau pentru fuzionare prin comasare sau absorbþie. Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului alocã preferenþial resurse financiare consorþiilor sau universitãþilor
fuzionate, conform unei metodologii adoptate în acest sens prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii,
tineretului ºi sportului, la propunerea CNFIS.

(3) Fuziunea prin comasare sau absorbþie a instituþiilor de învãþãmânt superior de stat se face, de re-
gulã, în jurul instituþiilor din categoria universitãþilor de cercetare avansatã ºi educaþie ºi þinând cont de
proximitatea geograficã.

(4) Evaluarea programelor de studii ºi a instituþiilor de învãþãmânt superior se face periodic, la iniþia-
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tiva Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului sau a universitãþilor. Rezultatele evaluãrii
sunt publice, pentru informarea beneficiarilor de educaþie ºi pentru transparenþa instituþionalã.

AARRTT..  119955
(1) Fiecare universitate are obligaþia sã realizeze, la intervale de maximum 5 ani, evaluarea internã ºi

clasificarea departamentelor pe 5 niveluri de performanþã în cercetare, conform unei metodologii-cadru
elaborate de CNCS ºi aprobate prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.
Rezultatele evaluãrii ºi clasificãrii sunt publice.

(2) Senatul universitar, la propunerea rectorului, pe baza evaluãrii interne, poate dispune reorgani-
zarea sau desfiinþarea departamentelor ori institutelor neperformante, fãrã a prejudicia studenþii.

AARRTT..  119966
Guvernul României înfiinþeazã Institutul de Studii ºi Cercetãri Avansate din România, având ca obiec-

tiv principal susþinerea elitelor ºtiinþifice româneºti din þarã ºi din diaspora. Metodologia de înfiinþare a
acestuia se elaboreazã de cãtre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi se adoptã prin
hotãrâre a Guvernului, în termen de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

AARRTT..  119977
Statul încurajeazã excelenþa în instituþiile de învãþãmânt superior prin pârghii financiare specifice,

existente în prezenta lege:
a) universitãþilor li se alocã o finanþare suplimentarã, în sumã, la nivel naþional, de minimum 30% din

suma alocatã la nivel naþional universitãþilor de stat ca finanþare de bazã, pe baza criteriilor ºi a standarde-
lor de calitate stabilite de Consiliul Naþional al Finanþãrii Învãþãmântului Superior ºi aprobate de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului;

b) universitãþilor de stat li se alocã un fond distinct pentru dezvoltarea instituþionalã, din bugetul alo-
cat Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului. Fondul de dezvoltare instituþionalã se
adreseazã celor mai performante instituþii de învãþãmânt superior din fiecare categorie ºi se alocã dupã
criterii competitive bazate pe standarde internaþionale. Metodologia de alocare ºi utilizare a fondului pen-
tru dezvoltare instituþionalã se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  22--AA  ••  SSPPRRIIJJIINNIIRREEAA  EEXXCCEELLEENNÞÞEEII  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEE
AARRTT..  119988
Formele de sprijin pentru cadrele didactice, studenþii ºi cercetãtorii cu performanþe excepþionale

includ:
a) granturi de studii sau de cercetare la universitãþi din þarã ori din strãinãtate, acordate pe bazã de

competiþie;
b) granturi pentru efectuarea ºi finalizarea unor cercetãri, inclusiv teze de doctorat;
c) aprobarea unor rute educaþionale flexibile, care permit accelerarea parcursului de studii univer-

sitare;
d) crearea de instrumente ºi mecanisme de susþinere a inserþiei lor profesionale în þarã, astfel încât sã

valorifice la nivel superior atât talentul, cât ºi achiziþiile realizate prin formare.

CAP. X • Promovarea universitãþii centrate pe student
SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  11  ••  DDIISSPPOOZZIIÞÞIIII  GGEENNEERRAALLEE

AARRTT..  119999
(1) Studenþii sunt consideraþi parteneri ai instituþiilor de învãþãmânt superior ºi membri egali ai

comunitãþii academice. În învãþãmântul confesional studenþii sunt membri ai comunitãþii academice în
calitate de discipoli.

(2) O persoanã dobândeºte statutul de student ºi de membru al unei comunitãþi universitare numai
în urma admiterii ºi a înmatriculãrii sale într-o instituþie de învãþãmânt superior acreditatã sau autorizatã
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sã funcþioneze provizoriu.
(3) O persoanã poate fi admisã ºi înmatriculatã ca student concomitent la cel mult douã programe de

studii, indiferent de instituþiile de învãþãmânt care le oferã. Orice subvenþie financiarã sau bursã din fon-
duri publice se acordã, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singurã instituþie de învãþãmânt
superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenþilor care se transferã între universitãþi sau
programe de studii, subvenþiile urmeazã studentul.

(4) În vederea testãrii cunoºtinþelor ºi a capacitãþilor cognitive, respectiv artistice sau sportive, ºi a
admiterii într-un program de studii pentru licenþã, master ori doctorat, instituþiile de învãþãmânt superior
organizeazã examene de admitere pentru fiecare program ºi ciclu de studiu.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  22--AA  ••  ÎÎNNMMAATTRRIICCUULLAARREEAA  SSTTUUDDEENNÞÞIILLOORR..  RREEGGIISSTTRRUULL  MMAATTRRIICCOOLL  UUNNIICC  AALL  
UUNNIIVVEERRSSIITTÃÃÞÞIILLOORR  DDIINN  RROOMMÂÂNNIIAA

AARRTT..  220000
(1) O instituþie de învãþãmânt superior poate admite ºi înmatricula într-un program de studii numai

acel numãr de studenþi pentru care sunt asigurate condiþii optime de calitate academicã, de viaþã ºi de ser-
vicii sociale în spaþiul universitar.

(2) Oferta anualã de ºcolarizare este fãcutã publicã de cãtre rectorul instituþiei de învãþãmânt superi-
or prin declaraþie pe propria rãspundere, cu respectarea capacitãþii de ºcolarizare stabilite conform art.
138 alin. (5).

(3) În urma admiterii într-un program de studii, între student ºi universitate se încheie un contract în
care se specificã drepturile ºi obligaþiile pãrþilor.

(4) Universitãþile care admit în programele lor de studii mai mulþi studenþi decât capacitatea de
ºcolarizare, aprobatã conform prezentei legi, încalcã rãspunderea lor publicã ºi sunt sancþionate în confor-
mitate cu prevederile prezentei legi.

AARRTT..  220011
(1) Se constituie Registrul matricol unic al universitãþilor din România, denumit în continuare RMUR.

RMUR este o bazã de date electronicã în care sunt înregistraþi toþi studenþii din România din universitãþile
de stat sau particulare acreditate ori autorizate sã funcþioneze provizoriu. Registrele matricole ale univer-
sitãþilor devin parte a RMUR, asigurându-se un control riguros al diplomelor.

(2) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, la propunerea CNFIS, elaboreazã un reg-
ulament de alocare a codului matricol individual, precum ºi conþinutul informaþiilor care vor fi scrise în
RMUR.

(3) RMUR este un înscris oficial protejat legal. Falsificarea înscrisurilor din registrul matricol se
sancþioneazã potrivit legii.

(4) RMUR, registrele matricole ale universitãþilor ºi sistemele informatice aferente se elaboreazã în
termen de cel mult 2 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

(5) Baza de date electronicã aferentã RMUR înregistreazã ºi pãstreazã evidenþa diplomelor univer-
sitare emise în România, pe baza registrelor existente în universitãþile acreditate.

AARRTT..  220022
(1) Principiile care reglementeazã activitatea studenþilor în cadrul comunitãþii universitare sunt:
a) principiul nediscriminãrii - în baza cãruia toþi studenþii beneficiazã de egalitate de tratament din

partea instituþiei de învãþãmânt superior; orice discriminare directã sau indirectã faþã de student este
interzisã;

b) principiul dreptului la asistenþã ºi la servicii complementare gratuite în învãþãmântul superior de
stat - exprimat prin: consilierea ºi informarea studentului de cãtre cadrele didactice, în afara orelor de
curs, seminar sau laboratoare; consilierea în scopul orientãrii profesionale; consilierea psihologicã;
acces la principalele cãrþi de specialitate ºi publicaþii ºtiinþifice; acces la datele referitoare la situaþia
ºcolarã personalã;
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c) principiul participãrii la decizie - în baza cãruia deciziile în cadrul instituþiilor de învãþãmânt supe-
rior sunt luate cu participarea reprezentanþilor studenþilor;

d) principiul libertãþii de exprimare - în baza cãruia studenþii au dreptul sã îºi exprime liber opiniile
academice, în cadrul instituþiei de învãþãmânt în care studiazã;

e) principiul transparenþei ºi al accesului la informaþii - în baza cãruia studenþii au dreptul de acces
liber ºi gratuit la informaþii care privesc propriul parcurs educaþional ºi viaþa comunitãþii academice din
care fac parte, în conformitate cu prevederile legii.

(2) În universitãþile confesionale, drepturile, libertãþile ºi obligaþiile studenþilor sunt stabilite ºi în
funcþie de specificul dogmatic ºi canonic al fiecãrui cult.

(3) Drepturile, libertãþile ºi obligaþiile studenþilor sunt cuprinse în Codul drepturilor ºi obligaþiilor
studentului, propus de asociaþiile studenþeºti în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei
legi ºi adoptat de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului prin ordin al ministrului aces-
tuia.

(4) În universitãþile confesionale, studenþii se organizeazã cu respectarea statutului ºi a normelor dog-
matice ºi canonice ale cultului respectiv.

(5) Fiecare universitate va institui un sistem de aplicare ºi monitorizare a respectãrii prevederilor
Codului drepturilor ºi obligaþiilor studentului. Asociaþiile studenþilor prezintã un raport anual privind
respectarea codului, care este public.

AARRTT..  220033
(1) Studenþii au dreptul sã înfiinþeze, în instituþiile de învãþãmânt superior, de stat sau particulare, ate-

liere, cluburi, cercuri, cenacluri, formaþii artistice ºi sportive, organizaþii, precum ºi publicaþii, conform
legii.

(2) Studenþii sunt aleºi în mod democratic, prin vot universal, direct ºi secret, la nivelul diverselor for-
maþii, programe sau cicluri de studiu, atât în cadrul facultãþilor, cât ºi al universitãþii. Ei sunt, de drept,
reprezentanþi legitimi ai intereselor studenþilor, la nivelul fiecãrei comunitãþi academice. Conducerea
instituþiei de învãþãmânt superior nu se implicã în organizarea procesului de alegere a reprezentanþilor
studenþilor.

(3) În universitãþile confesionale, reprezentarea studenþilor la nivelul comunitãþii universitare se va
face cu respectarea statutului ºi specificului dogmatic ºi canonic al cultului respectiv.

(4) Statutul de student reprezentant nu poate fi condiþionat de cãtre conducerea universitãþii.
(5) Studenþii pot fi reprezentaþi în toate structurile decizionale ºi consultative din universitate.
(6) Federaþiile naþionale studenþeºti, legal constituite, sunt organismele care exprimã interesele stu-

denþilor din universitãþi, în raport cu instituþiile statului.
(7) Organizaþiile studenþeºti care reprezintã interesele studenþilor la nivelul fiecãrei comunitãþi uni-

versitare pot avea reprezentanþi de drept în structurile decizionale ºi executive ale universitãþii.
(8) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului colaboreazã, în dezvoltarea învãþãmântului

superior, cu federaþiile naþionale studenþeºti, legal constituite, ºi se va consulta cu acestea ori de câte ori este
nevoie.

(9) Studenþii pot participa la acþiuni de voluntariat, pentru care pot primi un numãr de credite de
studii transferabile, în condiþiile stabilite de Carta universitarã.

AARRTT..  220044
(1) Studenþii care provin din familii cu venituri reduse beneficiazã de un sistem de împrumuturi ban-

care pentru efectuarea studiilor, garantate de stat, în condiþiile legislaþiei în vigoare, prin Agenþia de credi-
te ºi burse de studii. Împrumuturile pot acoperi taxele de studii ºi costul vieþii pe perioada studiilor.

(2) Absolvenþii care vor practica profesia minimum 5 ani în mediul rural vor fi scutiþi de plata a 75%
din împrumut, aceastã parte fiind preluatã de cãtre stat, în cuantum de maximum 5.000 lei.

(3) Agenþia de credite ºi burse de studii propune reglementãri corespunzãtoare în vederea acordãrii
creditelor.
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AARRTT..  220055
(1) Studenþii beneficiazã de asistenþã medicalã ºi psihologicã gratuitã în cabinete medicale ºi psiholo-

gice universitare ori în policlinici ºi unitãþi spitaliceºti de stat, conform legii.
(2) În timpul anului ºcolar, studenþii beneficiazã de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de

transport local în comun, transportul intern auto, feroviar ºi naval. Studenþii orfani sau proveniþi din case-
le de copii beneficiazã de gratuitate pentru categoriile de transport stabilite prin ordin al ministrului edu-
caþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(3) Studenþii beneficiazã de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de
teatru, operã, film, la alte manifestãri culturale ºi sportive organizate de instituþii publice, în limita
bugetelor aprobate.

(4) Studenþii etnici români din afara graniþelor þãrii, bursieri ai statului român, beneficiazã de gratui-
tate la toate manifestãrile prevãzute la alin. (3), care se desfãºoarã pe teritoriul României.

(5) Instituþiile de învãþãmânt superior pot acorda, în afara cifrei de ºcolarizare aprobate, cel puþin un
loc pentru studii gratuite absolvenþilor cu diplomã de bacalaureat proveniþi din centrele de plasament, în
condiþiile stabilite de senatul universitar.

(6) Candidaþii proveniþi din medii cu risc socioeconomic ridicat sau marginalizate din punct de vedere
social - romi, absolvenþi ai liceelor din mediul rural sau din oraºe cu mai puþin de 10.000 de locuitori - pot
beneficia de un numãr de locuri bugetate garantate, în condiþiile legii.

(7) Activitãþile extracurriculare - ºtiinþifice, tehnice, culturalartistice ºi sportive, precum ºi cele pentru
studenþii capabili de performanþe sunt finanþate de la bugetul statului, conform normelor stabilite de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului. În acest scop se pot folosi ºi alte surse de finanþare.

(8) Prevederile alin. (6) se aplicã ºi în cazul taberelor de creaþie, sportive ºi de odihnã ale studenþilor.
(9) Statutul de student cu taxã se modificã în condiþiile stabilite de senatul universitar.
(10) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului poate acorda anual burse pentru stagii de

studii universitare ºi postuniversitare în strãinãtate din fonduri constituite în acest scop. Aceste burse se
obþin prin concurs organizat la nivel naþional.

(11) La concursurile pentru obþinerea burselor prevãzute la alin. (10) pot participa studenþii ºi absol-
venþii instituþiilor de învãþãmânt superior de stat ºi cei ai instituþiilor de învãþãmânt superior particular
acreditate.

(12) Cheltuielile de întreþinere a internatelor, a cãminelor ºi a cantinelor universitãþilor se acoperã din
veniturile proprii ale instituþiilor de învãþãmânt respective ºi din subvenþii de la buget cu aceastã destinaþie.

(13) Tarifele practicate de universitãþi pentru studenþi la cãmine ºi cantine sunt cel mult egale cu dife-
renþa dintre costurile de funcþionare, cuprinzând cheltuielile de personal, cheltuielile cu utilitãþile, cheltu-
ielile cu materiile prime ºi consumabile ºi cheltuielile de întreþinere curentã ºi, respectiv, subvenþiile de la
bugetul de stat.

(14) În vederea asigurãrii transparenþei, universitatea de stat publicã periodic balanþa de venituri ºi
cheltuieli pentru fiecare cãmin studenþesc.

(15) Pot fi acordate subvenþii pentru cazare ºi studenþilor care aleg altã formã de cazare decât
cãminele instituþiilor de învãþãmânt superior.

(16) Instituþiile de învãþãmânt superior de stat asigurã, în limita resurselor financiare alocate pentru efec-
tuarea practicii comasate a studenþilor, pe perioada prevãzutã în planurile de învãþãmânt, cheltuielile de
masã, cazare ºi transport, în situaþiile în care practica se desfãºoarã în afara centrului universitar respectiv.

(17) Toate actele de studii eliberate de universitate, precum ºi cele care atestã statutul de student (ade-
verinþe, carnete, legitimaþii) se elibereazã în mod gratuit.

AARRTT..  220066
(1) Statul român acordã anual, prin hotãrâre a Guvernului, un numãr de burse pentru ºcolarizarea

studenþilor strãini. Aceste burse sunt atribuite doar acelor universitãþi ºi programe de studii care
îndeplinesc cele mai ridicate standarde de calitate, indiferent dacã sunt de stat sau particulare.
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(2) Universitãþile, în baza autonomiei universitare, pot dispune integral de veniturile obþinute din
ºcolarizarea studenþilor strãini.

CAP. XI • Conducerea universitãþilor
SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  11  ••  DDIISSPPOOZZIIÞÞIIII  GGEENNEERRAALLEE

AARRTT..  220077
(1) Structurile de conducere în instituþiile de învãþãmânt superior de stat sau particulare sunt:
a) senatul universitar ºi consiliul de administraþie, la nivelul universitãþii;
b) consiliul facultãþii;
c) consiliul departamentului.
(2) Funcþiile de conducere sunt urmãtoarele:
a) rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, la nivelul universitãþii;
b) decanul, prodecanii, la nivelul facultãþii;
c) directorul de departament, la nivelul departamentului.
(3) IOSUD este condusã de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, respectiv de directorul

acestui consiliu. Funcþia de director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat este asimilatã
funcþiei de prorector. Procedura de numire a directorului Consiliului pentru studiile universitare de doc-
torat este stabilitã de Codul studiilor universitare de doctorat.

(4) La nivelul departamentului, directorul de departament ºi membrii consiliului departamentului
sunt aleºi prin votul universal, direct ºi secret al tuturor cadrelor didactice ºi de cercetare titulare.

(5) La nivelul facultãþii, stabilirea structurilor ºi a funcþiilor de conducere se face dupã urmãtoarea proce-
durã:

a) componenþa membrilor consiliului facultãþii este de maximum 75% cadre didactice ºi de cerce-
tare, respectiv minimum 25% studenþi. Reprezentanþii cadrelor didactice ºi de cercetare în consiliul fa-
cultãþii sunt aleºi prin votul universal, direct ºi secret al tuturor cadrelor didactice ºi de cercetare titulare
din facultate, iar reprezentanþii studenþilor sunt aleºi prin vot universal, direct ºi secret de cãtre studenþii
facultãþii;

b) decanii sunt selectaþi prin concurs public, organizat de cãtre rectorul universitãþii la nivelul facul-
tãþii. La concurs pot participa persoane din cadrul universitãþii sau din orice facultate de profil din þarã ori
din strãinãtate care, pe baza audierii în plenul consiliului facultãþii, au primit avizul acestuia de participare
la concurs. Consiliul facultãþii are obligaþia de a aviza minimum 2 candidaþi;

c) decanul îºi desemneazã prodecanii dupã numirea de cãtre rector;
d) în universitãþile multilingve ºi multiculturale, cel puþin unul dintre prodecani se numeºte la propu-

nerea cadrelor didactice aparþinând minoritãþii naþionale din departamentul secþiei sau liniei de predare
într-o limbã a minoritãþilor naþionale, potrivit regulamentului liniei de studiu conform art. 135 alin. (2),
cu excepþia cazului în care decanul provine de la secþia sau linia de studiu cu predare în limba minoritãþii
naþionale respective. Cadrele didactice aparþinând secþiei sau liniei de predare trebuie sã propunã cel
puþin 3 candidaþi.

(6) Consiliul ºcolii doctorale se stabileºte prin votul universal, direct ºi secret al conducãtorilor de doc-
torat din ºcoala doctoralã respectivã.

(7) Procesul de stabilire ºi de alegere a structurilor ºi funcþiilor de conducere la nivelul universitãþii,
al facultãþilor ºi departamentelor trebuie sã respecte principiul reprezentativitãþii pe facultãþi, departa-
mente, secþii/linii de predare, programe de studii, dupã caz, ºi se stabileºte prin Carta universitarã.

(8) În cazul universitãþilor confesionale, alegerea persoanelor în funcþiile de conducere se face cu
avizul cultului fondator.

AARRTT..  220088
(1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic ºi de cercetare ºi din 25% reprezentanþi

ai studenþilor. Toþi membrii senatului universitar, fãrã excepþie, vor fi stabiliþi prin votul universal, direct
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ºi secret al tuturor cadrelor didactice ºi cercetãtorilor titulari, respectiv al tuturor studenþilor. Fiecare facul-
tate va avea reprezentanþi în senatul universitar, pe cote-pãrþi de reprezentare stipulate în Carta universi-
tarã. În cazul universitãþilor confesionale, organizarea senatului universitar se va face cu respectarea statu-
tului ºi specificului dogmatic ºi canonic al cultului fondator.

(2) Senatul universitar îºi alege, prin vot secret, un preºedinte care conduce ºedinþele senatului uni-
versitar ºi reprezintã senatul universitar în raporturile cu rectorul.

(3) Senatul universitar stabileºte comisii de specialitate prin care controleazã activitatea conducerii
executive a instituþiei de învãþãmânt superior ºi a consiliului de administraþie. Rapoartele de monitorizare
ºi de control sunt prezentate periodic ºi discutate în senatul universitar, stând la baza rezoluþiilor senatu-
lui universitar.

AARRTT..  220099
(1) Rectorul universitãþilor de stat ºi particulare se desemneazã prin una dintre urmãtoarele modali-

tãþi:
a) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou-ales,

conformã cu prezenta lege; sau
b) prin votul universal, direct ºi secret al tuturor cadrelor didactice ºi de cercetare titulare din cadrul

universitãþii ºi al reprezentanþilor studenþilor din senatul universitar ºi din consiliile facultãþilor.
(2) Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prevãzute la alin. (1), se stabileºte cu minimum

6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului, prin votul universal, direct ºi secret al tuturor cadrelor
didactice ºi de cercetare titulare din cadrul universitãþii ºi al reprezentanþilor studenþilor din senatul uni-
versitar ºi din consiliile facultãþilor.

AARRTT..  221100
(1) În cazul în care modalitatea aleasã pentru desemnarea rectorului este cea pe baza unui concurs

public, procedura de desemnare este cea prevãzutã de prezentul articol.
(2) Senatul universitar nou-ales stabileºte o comisie de selecþie ºi de recrutare a rectorului formatã, în

proporþie de 50%, din membri ai universitãþii ºi, în proporþie de 50%, din personalitãþi ºtiinþifice ºi acade-
mice din afara universitãþii, din þarã ºi din strãinãtate. Aceastã comisie conþine minimum 12 membri, din-
tre care cel puþin un reprezentant al studenþilor sau un absolvent al universitãþii desemnat de cãtre stu-
denþii din senatul universitar, conform Cartei universitare. De asemenea, senatul universitar nou-ales ela-
boreazã ºi aprobã metodologia de avizare, de selecþie ºi de recrutare a rectorului, conform legii.

(3) Concursul public pentru desemnarea rectorului se desfãºoarã în baza metodologiei prevãzute la
alin. (2). Comisia de concurs este comisia de selecþie ºi recrutare prevãzutã la alin. (2).

(4) La concursul de ocupare a funcþiei de rector pot participa personalitãþi ºtiinþifice sau academice
din þarã ºi din strãinãtate care, pe baza audierii în plenul senatului universitar nou-ales, au obþinut avizul
de participare la concurs din partea acestuia. Avizul se acordã numai pe baza votului majoritãþii simple a
membrilor senatului universitar nou-ales. Senatul universitar nou-ales are obligaþia de a aviza minimum
2 candidaþi. Candidaþii avizaþi de senatul universitar nou-ales participã apoi la concursul organizat con-
form alin. (3).

AARRTT..  221111
(1) Rectorul, desemnat conform art. 209, este confirmat prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii,

tineretului ºi sportului, în termen de 30 de zile de la data selecþiei. Dupã emiterea ordinului de confirmare,
rectorul poate semna acte oficiale, înscrisuri, acte financiare/contabile, diplome ºi certificate.

(2) Rectorul confirmat de ministrul educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului, pe baza consultãrii sena-
tului universitar, îºi numeºte prorectorii. În universitãþile multilingve ºi multiculturale cel puþin unul dintre
prorectori este numit de cãtre rector la propunerea cadrelor didactice aparþinând minoritãþilor naþionale din
departamentul secþiei sau liniei de predare într-o limbã a minoritãþilor naþionale, cu excepþia cazului în care
rectorul provine de la secþia sau linia de studiu cu predare în limba minoritãþii naþionale respective. Cadrele
didactice aparþinând secþiei sau liniei de predare trebuie sã propunã cel puþin 3 candidaþi.
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(3) Rectorul confirmat de ministrul educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului încheie cu senatul uni-
versitar un contract de management, cuprinzând criteriile ºi indicatorii de performanþã managerialã,
drepturile ºi obligaþiile pãrþilor contractuale.

(4) Decanii sunt selectaþi prin concurs public organizat de noul rector ºi validat de senatul universitar.
La concurs pot participa candidaþii avizaþi de consiliul facultãþii cu votul majoritãþii simple a membrilor
acestuia ºi pe baza unei metodologii specifice elaborate de senatul universitar. Consiliul facultãþii
valideazã cel puþin 2 candidaþi.

(5) Menþinerea în funcþie a directorului general administrativ se face pe baza acordului scris al acestu-
ia de susþinere executivã a planului managerial al noului rector.

(6) Consiliul de administraþie al universitãþilor de stat este format din rector, prorectorii, decanii,
directorul general administrativ ºi un reprezentant al studenþilor.

(7) Consiliul de administraþie al universitãþilor particulare este numit de cãtre fondatori.
AARRTT..  221122
(1) Rectorul confirmat al universitãþii de stat încheie un contract instituþional cu ministrul educaþiei,

cercetãrii, tineretului ºi sportului.
(2) Rectorul poate fi demis de cãtre senatul universitar, în condiþiile specificate prin contractul de

management ºi Carta universitarã.
(3) Ministrul educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului poate revoca din funcþie rectorul în condiþi-

ile art. 125.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  22--AA••  AATTRRIIBBUUÞÞIIIILLEE  SSEENNAATTUULLUUII  UUNNIIVVEERRSSIITTAARR,,  AALLEE  RREECCTTOORRUULLUUII,,  AALLEE  CCOONNSSIILLIIUULLUUII  DDEE
AADDMMIINNIISSTTRRAAÞÞIIEE,,  AALLEE  DDEECCAANNUULLUUII  ººII  AALLEE  ººEEFFUULLUUII  DDEE  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTT

AARRTT..  221133
(1) Senatul universitar reprezintã comunitatea universitarã ºi este cel mai înalt for de decizie ºi delibe-

rare la nivelul universitãþii.
(2) Atribuþiile senatului universitar sunt urmãtoarele:
a) garanteazã libertatea academicã ºi autonomia universitarã;
b) elaboreazã ºi adoptã, în urma dezbaterii cu comunitatea universitarã, Carta universitarã;
c) aprobã planul strategic de dezvoltare instituþionalã ºi planurile operaþionale, la propunerea rectoru-

lui;
d) aprobã, la propunerea rectorului ºi cu respectarea legislaþiei în vigoare, structura, organizarea ºi

funcþionarea universitãþii;
e) aprobã proiectul de buget ºi execuþia bugetarã;
f) elaboreazã ºi aprobã Codul de asigurare a calitãþii ºi Codul de eticã ºi deontologie profesionalã uni-

versitarã;
g) adoptã Codul universitar al drepturilor ºi obligaþiilor studentului, cu respectarea prevederilor

Codului drepturilor ºi obligaþiilor studentului;
h) aprobã metodologiile ºi regulamentele privind organizarea ºi funcþionarea universitãþii;
i) încheie contractul de management cu rectorul;
j) controleazã activitatea rectorului ºi a consiliului de administraþie prin comisii specializate;
k) valideazã concursurile publice pentru funcþiile din consiliul de administraþie;
l) aprobã metodologia de concurs ºi rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic

ºi de cercetare ºi evalueazã periodic resursa umanã;
m) aprobã, la propunerea rectorului, sancþionarea personalului cu performanþe profesionale slabe, în

baza unei metodologii proprii ºi a legislaþiei în vigoare;
n) îndeplineºte alte atribuþii, conform Cartei universitare.
(3) Componenþa ºi mãrimea senatului universitar sunt stabilite prin Carta universitarã, astfel încât sã

se asigure eficienþa decizionalã ºi reprezentativitatea comunitãþii academice.
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(4) Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al senatului univer-
sitar este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum douã ori. Pentru studenþi, durata man-
datului se reglementeazã prin Carta universitarã.

(5) Senatul universitar poate fi convocat de rector sau la cererea a cel puþin o treime dintre membrii
senatului universitar.

(6) Rectorul reprezintã legal universitatea în relaþiile cu terþii ºi realizeazã conducerea executivã a uni-
versitãþii. Rectorul este ordonatorul de credite al universitãþii. Rectorul are urmãtoarele atribuþii:

a) realizeazã managementul ºi conducerea operativã a universitãþii, pe baza contractului de manage-
ment;

b) negociazã ºi semneazã contractul instituþional cu Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului;

c) încheie contractul de management cu senatul universitar;
d) propune spre aprobare senatului universitar structura ºi reglementãrile de funcþionare ale universitãþii;
e) propune spre aprobare senatului universitar proiectul de buget ºi raportul privind execuþia bugetarã;
f) prezintã senatului universitar, în luna aprilie a fiecãrui an, raportul prevãzut la art. 130 alin. (2).

Senatul universitar valideazã raportul menþionat, în baza referatelor realizate de comisiile sale de speciali-
tate. Aceste documente sunt publice;

g) conduce consiliul de administraþie;
h) îndeplineºte alte atribuþii stabilite de senatul universitar, în conformitate cu contractul de manage-

ment, Carta universitarã ºi legislaþia în vigoare.
(7) Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate fi înnoit cel mult o datã, în urma unui

nou concurs, conform prevederilor Cartei universitare. O persoanã nu poate fi rector al aceleiaºi instituþii
de învãþãmânt superior pentru mai mult de 8 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele ºi
de întreruperile acestora.

(8) Atribuþiile prorectorilor, numãrul ºi durata mandatelor acestora se stabilesc prin Carta universitarã.
(9) Decanul reprezintã facultatea ºi rãspunde de managementul ºi conducerea facultãþii. Decanul

prezintã anual un raport consiliului facultãþii privind starea facultãþii. Decanul conduce ºedinþele consili-
ului facultãþii ºi aplicã hotãrârile rectorului, consiliului de administraþie ºi senatului universitar. Atribuþiile
decanului sunt stabilite în conformitate cu prevederile Cartei universitare ºi cu legislaþia în vigoare.

(10) Consiliul facultãþii reprezintã organismul decizional ºi deliberativ al facultãþii. Consiliul facultãþii
are urmãtoarele atribuþii:

a) aprobã, la propunerea decanului, structura, organizarea ºi funcþionarea facultãþii;
b) aprobã programele de studii gestionate de facultate;
c) controleazã activitatea decanului ºi aprobã rapoartele anuale ale acestuia privind starea generalã a

facultãþii, asigurarea calitãþii ºi respectarea eticii universitare la nivelul facultãþii;
d) îndeplineºte alte atribuþii, stabilite prin Carta universitarã sau aprobate de senatul universitar ºi în

conformitate cu legislaþia în vigoare.
(11) Directorul de departament realizeazã managementul ºi conducerea operativã a departamentu-

lui. În exercitarea acestei funcþii, el este ajutat de consiliul departamentului, conform Cartei universitare.
Directorul de departament rãspunde de planurile de învãþãmânt, de statele de funcþii, de managementul
cercetãrii ºi al calitãþii ºi de managementul financiar al departamentului.

(12) Selecþia, angajarea, evaluarea periodicã, formarea, motivarea ºi încetarea relaþiilor contractuale
de muncã ale personalului sunt de rãspunderea directorului de departament, a conducãtorului ºcolii doc-
torale sau a decanului, conform prevederilor Cartei universitare.

(13) Consiliul de administraþie al universitãþii asigurã, sub conducerea rectorului sau a unei alte per-
soane desemnate prin Carta universitarã, în cazul universitãþilor particulare ºi confesionale particulare,
conducerea operativã a universitãþii ºi aplicã deciziile strategice ale senatului universitar. De asemenea,
consiliul de administraþie:
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a) stabileºte în termeni operaþionali bugetul instituþional;
b) aprobã execuþia bugetarã ºi bilanþul anual;
c) aprobã propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice ºi de cercetare;
d) avizeazã propunerile de programe noi de studii ºi formuleazã propuneri cãtre senatul universitar

de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadreazã în misiunea universitãþii sau care sunt
ineficiente academic ºi financiar;

e) aprobã operaþiunile financiare care depãºesc plafoanele stabilite de senatul universitar, în univer-
sitãþile de stat, respectiv de fondatori, în universitãþile particulare;

f) propune senatului universitar strategii ale universitãþii pe termen lung ºi mediu ºi politici pe
domenii de interes ale universitãþii.

(14) Studenþii au cel puþin un reprezentant în comisiile de eticã, de cazãri, de asigurare a calitãþii, pre-
cum ºi în alte comisii cu caracter social.

AARRTT..  221144
(1) Funcþiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament

sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducþie nu se cumuleazã.
(2) În cazul vacantãrii unui loc în funcþiile de conducere, se procedeazã la alegeri parþiale, în cazul

directorului de departament, sau se organizeazã concurs public, potrivit Cartei universitare, în termen de
maximum 3 luni de la data vacantãrii.

(3) Numãrul de prorectori ºi de prodecani din instituþiile de învãþãmânt superior se stabileºte prin
Carta universitarã.

(4) Atribuþiile ºi competenþele structurilor ºi ale funcþiilor de conducere din învãþãmântul superior
sunt stabilite prin Carta universitarã a instituþiei, potrivit legii. Hotãrârile senatelor universitare, ale con-
siliilor facultãþilor ºi ale departamentelor se iau cu votul majoritãþii membrilor prezenþi, dacã numãrul
celor prezenþi reprezintã cel puþin douã treimi din numãrul total al membrilor. Membrii acestor structuri
de conducere au drept de vot deliberativ egal.

(5) Structura administrativã a universitãþii este condusã de cãtre un director administrativ ºi este
organizatã pe direcþii. Postul de director general administrativ se ocupã prin concurs organizat de consi-
liul de administraþie al instituþiei de învãþãmânt superior. Preºedintele comisiei de concurs este rectorul
instituþiei. Din comisie face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului. Validarea concursului se face de cãtre senatul universitar, iar numirea pe post, de
cãtre rector.

(6) Unitãþile de cercetare-dezvoltare sunt conduse de directori ai unitãþilor respective, potrivit Cartei
universitare.

(7) Prin Carta universitarã, universitatea îºi poate dezvolta structuri consultative formate din
reprezentanþi ai mediului economic ºi personalitãþi din mediul academic, cultural ºi profesional extern.

AARRTT..  221155
(1) Dupã împlinirea vârstei de pensionare, ocuparea oricãrei funcþii de conducere în universitãþile de

stat, particulare ºi confesionale este interzisã, cu excepþia mandatelor în exerciþiu la data intrãrii în vigoare
a prezentei legi.

(2) Persoanele care exercitã o funcþie de conducere sau de demnitate publicã au dreptul de a li se re-
zerva postul din sistemul educaþional.

(3) Persoanele care ocupã o funcþie de conducere sau de demnitate publicã nu pot exercita funcþia de
rector pe perioada îndeplinirii mandatului.

(4) Funcþia de rector este incompatibilã cu deþinerea de funcþii de conducere în cadrul unui partid
politic, pe perioada exercitãrii mandatului.

(5) Funcþiile de conducere sau de demnitate publicã se pot cumula cu funcþiile didactice ºi/sau de cer-
cetare.
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SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  33--AA  ••  RROOLLUULL  SSTTAATTUULLUUII  ÎÎNN  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULL  SSUUPPEERRIIOORR
AARRTT..  221166
(1) Statul îºi exercitã atribuþiile în domeniul învãþãmântului superior prin intermediul Parlamentului,

Guvernului ºi Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
(2) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului are urmãtoarele atribuþii principale:
a) propune politicile ºi strategiile naþionale pentru învãþãmântul superior, ca parte a Ariei europene

a învãþãmântului superior;
b) elaboreazã reglementãrile de organizare ºi funcþionare a sistemului de învãþãmânt superior;
c) monitorizeazã ºi verificã direct sau prin organismele abilitate în acest sens respectarea reglemen-

tãrilor privind organizarea ºi funcþionarea învãþãmântului superior, cercetarea universitarã, managemen-
tul financiar, etica universitarã ºi asigurarea calitãþii în învãþãmântul superior;

d) gestioneazã procesul de evaluare periodicã, de clasificare a universitãþilor ºi de ierarhizare a pro-
gramelor de studii ale acestora;

e) controleazã gestionarea RMUR;
f) organizeazã recunoaºterea ºi echivalarea diplomelor ºi certificatelor conform normelor interne ºi

în conformitate cu normele europene; elaboreazã metodologia prin care se pot recunoaºte automat
diplomele ºi certificatele obþinute în universitãþi din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaþiului
Economic European ºi în Confederaþia Elveþianã, precum ºi în universitãþi de prestigiu din alte state, pe
baza unei liste aprobate ºi reactualizate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului; orga-
nizeazã recunoaºterea automatã a funcþiilor didactice universitare ºi a calitãþii de conducãtor de doctorat,
conform unei metodologii proprii; încaseazã sume, în lei sau în valutã, pentru recunoaºterea ºi
echivalarea diplomelor ºi certificatelor ºi pentru vizarea actelor de studii;

g) elaboreazã ºi propune proiectul de buget pentru învãþãmântul superior, ca parte a bugetului edu-
caþiei ºi bugetului cercetãrii;

h) verificã ºi gestioneazã sistemul de indicatori statistici de referinþã pentru învãþãmântul superior ºi
bazele de date corespunzãtoare pentru monitorizarea ºi prognozarea evoluþiei învãþãmântului superior în
raport cu piaþa muncii;

i) susþine realizarea de studii ºi de cercetãri în învãþãmântul superior;
j) publicã anual un raport privind starea învãþãmântului superior.
AARRTT..  221177
(1) Pentru exercitarea atribuþiilor sale, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului consti-

tuie registre de experþi ºi se sprijinã pe organisme consultative, la nivel naþional, alcãtuite pe criterii de
prestigiu profesional ºi moral: Consiliul Naþional de Statisticã ºi Prognozã a Învãþãmântului Superior
(CNSPIS), Consiliul Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor Universitare (CNATDCU),
Consiliul Naþional al Cercetãrii ºtiinþifice (CNCS), Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare ºi ino-
vare (CCCDI), Consiliul Naþional pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior (CNFIS), Consiliul Naþional
al Bibliotecilor Universitare (CNBU), Consiliul de eticã ºi management universitar (CEMU) ºi Consiliul
Naþional de Eticã a Cercetãrii ºtiinþifice, Dezvoltãrii Tehnologice ºi Inovãrii (CNECSDTI). Din aceste orga-
nisme pot face parte cadre didactice ºi cercetãtori, având cel puþin titlul de conferenþiar sau de cercetãtor
ºtiinþific II ori titluri echivalente obþinute în strãinãtate, membri ai Academiei Române ºi ai unor instituþii
de culturã, precum ºi un membru student în CEMU ºi CNCU ºi un student cu statut de observator în CNFIS,
sau reprezentanþi ai mediului de afaceri în CCCDI sau, ca observatori, în CNFIS.

(2) Consiliile prevãzute la alin. (1) beneficiazã de un secretariat tehnic care se constituie ºi
funcþioneazã prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(3) Înfiinþarea, regulamentele de organizare ºi funcþionare, structura ºi componenþa organismelor
specializate prevãzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi
sportului, conform legii. Bugetele acestor organisme sunt gestionate prin Unitatea executivã pentru
finanþarea învãþãmântului superior, a cercetãrii, dezvoltãrii ºi inovãrii (UEFISCDI) ºi se constituie pe bazã
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contractualã între Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi UEFISCDI sau din alte surse
legal constituite, gestionate de UEFISCDI.

(4) CNCS se constituie prin reorganizarea, prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi
sportului, a Consiliului Naþional al Cercetãrii ºtiinþifice din Învãþãmântul Superior.

AARRTT..  221188
(1) Consiliul Naþional de Statisticã ºi Prognozã a Învãþãmântului Superior are ca atribuþii principale

elaborarea ºi actualizarea permanentã a indicatorilor de monitorizare a învãþãmântului superior ºi prog-
noza evoluþiei acestuia în raport cu dinamica pieþei muncii. Acest consiliu publicã anual datele corespun-
zãtoare acestor indicatori.

(2) Consiliul de Eticã ºi Management Universitar se pronunþã asupra litigiilor de eticã universitarã ºi
are ca principale atribuþii:

a) monitorizarea punerii în aplicare a politicilor de eticã universitarã la nivelul sistemului de
învãþãmânt superior;

b) auditarea comisiilor de eticã din universitãþi ºi prezentarea unui raport anual privind etica univer-
sitarã. Acest raport se face public;

c) constatarea încãlcãrii de cãtre o instituþie de învãþãmânt superior a obligaþiilor prevãzute de prezen-
ta lege;

d) elaborarea ºi publicarea Codului de referinþã al eticii ºi deontologiei universitare, care este un docu-
ment public. În arbitrarea litigiilor, Consiliul de Eticã ºi Management Universitar se bazeazã pe principiile
ºi procedurile elaborate în acest document.

(3) Consiliul Naþional de Eticã a Cercetãrii ºtiinþifice, Dezvoltãrii Tehnologice ºi Inovãrii este organis-
mul prevãzut de Legea nr. 206/2004 privind buna conduitã în cercetarea ºtiinþificã, dezvoltarea tehnologi-
cã ºi inovare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

AARRTT..  221199
(1) CNATDCU are urmãtoarele atribuþii:
a) propune un set de standarde minimale necesare ºi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice

din învãþãmântul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calitãþii de conducãtor de
doctorat ºi a atestatului de abilitare. Aceste standarde se adoptã prin ordin al ministrului educaþiei,
cercetãrii, tineretului ºi sportului. Standardele minimale de acceptare de cãtre CNATDCU a dosarului pen-
tru obþinerea atestatului de abilitare nu depind de funcþia didacticã sau gradul profesional al candidatului
ºi sunt identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar;

b) propune metodologia-cadru prevãzutã la art. 295 alin. (1);
c) verificã anual, la solicitarea Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului sau din pro-

prie iniþiativã, modul de desfãºurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice ºi de cercetare
din universitãþi. Raportul de verificare instituþionalã este prezentat ministrului educaþiei, cercetãrii,
tineretului ºi sportului, specificând concluzii bazate pe date ºi documente;

d) prezintã un raport anual Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului privind resursa
umanã pentru activitãþile didactice ºi de cercetare din învãþãmântul superior, în baza unor indicatori
specifici. Acest raport este public;

e) alte atribuþii stabilite prin lege sau prin regulamentul de organizare ºi funcþionare.
(2) CNFIS are urmãtoarele atribuþii principale:
a) propune metodologia de finanþare a universitãþilor ºi stabileºte costul mediu per student echiva-

lent pe cicluri ºi domenii de studii;
b) verificã periodic, la solicitarea Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului sau din proprie

iniþiativã, realizarea proiectelor de dezvoltare instituþionalã ºi eficienþa gestionãrii fondurilor publice de cãtre
universitãþi ºi face propuneri pentru finanþarea complementarã a universitãþilor pe bazã de proiecte insti-
tuþionale;

c) prezintã anual Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului un raport privind starea
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finanþãrii învãþãmântului superior ºi mãsurile de optimizare ce se impun. Acest raport este public.
(3) CNCS are urmãtoarele atribuþii principale:
a) stabileºte standardele, criteriile ºi indicatorii de calitate pentru cercetarea ºtiinþificã, aprobate prin

ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului;
b) auditeazã periodic, la solicitarea Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului sau din

proprie iniþiativã, cercetarea ºtiinþificã universitarã ori din unitãþile de cercetare-dezvoltare;
c) gestioneazã programe de cercetare ºi procese de evaluare a proiectelor de cercetare care sunt pro-

puse pentru finanþare competitivã;
d) prezintã anual Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului un raport privind starea

cercetãrii ºtiinþifice în învãþãmântul superior ºi performanþele universitãþilor. Raportul este public ºi va fi
afiºat pe site-ul CNCS.

(4) Consiliul Naþional al Bibliotecilor Universitare (CNBU) are în atribuþii elaborarea strategiei de dez-
voltare, evaluare periodicã ºi coordonarea sistemului de biblioteci din învãþãmântul superior.

AARRTT..  222200
(1) Pentru monitorizarea eficienþei manageriale, a echitãþii ºi a relevanþei învãþãmântului superior

pentru piaþa muncii, se stabileºte, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi,
un sistem de indicatori statistici de referinþã pentru învãþãmântul superior, corelat cu sistemele de indica-
tori statistici de referinþã la nivel european din domeniu.

(2) Sistemul de indicatori va fi elaborat de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, prin
consultarea Consiliului Naþional de Statisticã ºi Prognozã a Învãþãmântului Superior (CNSPIS), a ARACIS, a
CNCS, a CNFIS, a CNATDCU ºi a Autoritãþii Naþionale pentru Calificãri, ºi se aprobã prin hotãrâre a
Guvernului. Raportul anual privind starea învãþãmântului superior se bazeazã pe indicatorii prevãzuþi la
alin. (1).

AARRTT..  222211
(1) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului îºi realizeazã atribuþiile în domeniul

cercetãrii prin Autoritatea Naþionalã de Cercetare ºtiinþificã, conform legii.
(2) În exercitarea atribuþiilor sale, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului colaborea-

zã cu Consiliul Naþional al Rectorilor ºi, dupã caz, cu autoritãþi ºi asociaþii profesionale ºi ºtiinþifice
naþionale ºi internaþionale reprezentative, federaþii sindicale la nivel de ramurã ºi federaþii studenþeºti
legal constituite la nivel naþional. Reprezentanþii învãþãmântului particular sunt parteneri de dialog
social.

CAP. XII • Finanþarea ºi patrimoniul universitãþilor
SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  11  ••  DDIISSPPOOZZIIÞÞIIII  GGEENNEERRAALLEE

AARRTT..  222222
(1) Învãþãmântul universitar de stat este gratuit pentru cifra de ºcolarizare aprobatã anual de Guvern

ºi cu taxã, în condiþiile legii.
(2) În învãþãmântul universitar de stat gratuit se pot percepe taxe pentru: depãºirea duratei de

ºcolarizare prevãzute de lege, admiteri, înmatriculãri, reînmatriculãri, repetarea examenelor ºi a altor
forme de verificare, care depãºesc prevederile planului de învãþãmânt. De asemenea, se pot percepe taxe
ºi pentru activitãþi neincluse în planul de învãþãmânt, conform metodologiei aprobate de senatul univer-
sitar.

(3) Finanþarea învãþãmântului superior de stat se asigurã din fonduri publice, în concordanþã cu
urmãtoarele cerinþe:

a) considerarea dezvoltãrii învãþãmântului superior ca responsabilitate publicã ºi a învãþãmântului,
în general, ca prioritate naþionalã;

b) asigurarea calitãþii învãþãmântului superior la nivelul standardelor din Spaþiul European al
Învãþãmântului Superior pentru pregãtirea resurselor umane ºi dezvoltarea personalã ca cetãþeni ai unei
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societãþi democratice bazate pe cunoaºtere;
c) profesionalizarea resurselor umane în concordanþã cu diversificarea pieþei muncii;
d) dezvoltarea învãþãmântului superior ºi a cercetãrii ºtiinþifice ºi creaþiei artistice universitare pentru

integrarea la vârf în viaþa ºtiinþificã mondialã.
(4) Execuþia bugetarã anualã a instituþiilor de învãþãmânt superior de stat se face publicã.
(5) Finanþarea învãþãmântului superior de stat poate fi realizatã pe bazã de contract ºi prin contribuþia

altor ministere, pentru acele instituþii de învãþãmânt superior care pregãtesc specialiºti în funcþie de cerin-
þele ministerelor respective, precum ºi prin alte surse, inclusiv împrumuturi ºi ajutoare externe.

(6) Toate resursele de finanþare ale universitãþilor de stat sunt venituri proprii.
(7) Statul poate sprijini învãþãmântul superior particular acreditat.
(8) Instituþiile de învãþãmânt superior de stat ºi particulare pot primi donaþii din þarã ºi din strãinã-

tate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
AARRTT..  222233
(1) Instituþiile de învãþãmânt superior de stat funcþioneazã ca instituþii finanþate din fondurile alocate

de la bugetul de stat, venituri extrabugetare ºi din alte surse, potrivit legii.
(2) Veniturile acestor instituþii se compun din sume alocate de la bugetul Ministerului Educaþiei,

Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, pe bazã de contract, pentru finanþarea de bazã, finanþarea complemen-
tarã ºi finanþarea suplimentarã, realizarea de obiective de investiþii, fonduri alocate pe bazã competiþiona-
lã pentru dezvoltare instituþionalã, fonduri alocate pe bazã competiþionalã pentru incluziune, burse ºi pro-
tecþia socialã a studenþilor, precum ºi din venituri proprii, dobânzi, donaþii, sponsorizãri ºi taxe percepute
în condiþiile legii de la persoane fizice ºi juridice, române sau strãine, ºi din alte surse. Aceste venituri sunt
utilizate de instituþiile de învãþãmânt superior, în condiþiile autonomiei universitare, în vederea realizãrii
obiectivelor care le revin în cadrul politicii statului din domeniul învãþãmântului ºi cercetãrii ºtiinþifice
universitare.

(3) Finanþarea suplimentarã se acordã din fonduri publice de cãtre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului pentru a stimula excelenþa instituþiilor ºi a programelor de studii, atât din cadrul
universitãþilor de stat, cât ºi al celor particulare. Finanþarea suplimentarã se acordã conform prevederilor
art. 197 lit. a).

(4) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului asigurã finanþarea de bazã pentru univer-
sitãþile de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent, per dome-
niu, per cicluri de studiu ºi per limbã de predare. Granturile de studii vor fi alocate prioritar spre acele
domenii care asigurã dezvoltarea sustenabilã ºi competitivã a societãþii, iar în interiorul domeniului, prio-
ritar, celor mai bine plasate programe în ierarhia calitãþii acestora, numãrul de granturi de studii alocate
unui program variind în funcþie de poziþia programului în aceastã ierarhie.

(5) Finanþarea de bazã este multianualã, asigurându-se pe toatã durata unui ciclu de studii.
(6) Finanþarea complementarã se realizeazã de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului prin:
a) subvenþii pentru cazare ºi masã;
b) fonduri alocate pe bazã de prioritãþi ºi norme specifice pentru dotãri ºi alte cheltuieli de investiþii

ºi reparaþii capitale;
c) fonduri alocate pe baze competiþionale pentru cercetarea ºtiinþificã universitarã.
(7) Finanþarea instituþiilor de învãþãmânt superior de stat se face pe bazã de contract încheiat între

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi instituþia de învãþãmânt superior respectivã,
dupã cum urmeazã:

a) contract instituþional pentru finanþarea de bazã, pentru fondul de burse ºi protecþie socialã a stu-
denþilor, pentru fondul de dezvoltare instituþionalã, precum ºi pentru finanþarea de obiective de investiþii;

b) contract complementar pentru finanþarea reparaþiilor capitale, a dotãrilor ºi a altor cheltuieli de
investiþii, precum ºi subvenþii pentru cazare ºi masã;

c) contractele instituþionale ºi complementare sunt supuse controlului periodic efectuat de Ministerul
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Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi CNFIS.
(8) Finanþarea cercetãrii ºtiinþifice universitare se face conform prevederilor Ordonanþei Guvernului

nr. 57/2002 privind cercetarea ºtiinþificã ºi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 324/2003, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi legislaþiei specifice domeniului
cercetãrii-dezvoltãrii.

(9) Fondurile pentru burse ºi protecþie socialã a studenþilor se alocã în funcþie de numãrul de studenþi
de la învãþãmântul cu frecvenþã, fãrã taxã de studii.

(10) Studenþii beneficiazã de burse de performanþã sau de merit, pentru stimularea excelenþei, pre-
cum ºi de burse sociale, pentru susþinerea financiarã a studenþilor cu venituri reduse. Cuantumul minim
al burselor sociale se propune anual de cãtre CNFIS, þinând cont de faptul cã acestea trebuie sã acopere
cheltuielile minime de masã ºi cazare.

(11) Universitãþile pot suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare.
(12) Categoriile de cheltuieli eligibile ºi metodologia de distribuire a acestora din finanþarea comple-

mentarã ºi suplimentarã se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului, la iniþiativa Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(13) Rectorii universitãþilor de stat, prin contractul instituþional încheiat cu Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, sunt direct responsabili de alocarea resurselor instituþiei, prioritar spre
departamentele ºi structurile cele mai performante.

AARRTT..  222244
Statul român poate acorda anual burse pentru sprijinirea etnicilor români din þãri învecinate ºi a etni-

cilor români cu domiciliul stabil în strãinãtate, care doresc sã studieze în cadrul unitãþilor ºi instituþiilor de
învãþãmânt de stat din România.

AARRTT..  222255
(1) Programele de studii de master ºi doctorat în ºtiinþe ºi tehnologii avansate, cele care se desfãºoarã

în limbi de circulaþie internaþionalã, precum ºi doctoratele în cotutelã cu universitãþi de prestigiu din
strãinãtate beneficiazã de finanþare preferenþialã, acordatã conform propunerilor CNFIS.

(2) Fondurile rãmase la sfârºitul anului din execuþia bugetului prevãzut în contractul instituþional ºi
complementar, precum ºi fondurile aferente cercetãrii ºtiinþifice universitare ºi veniturile extrabugetare
rãmân la dispoziþia universitãþilor ºi se cuprind în bugetul de venituri ºi cheltuieli al instituþiei, fãrã
vãrsãminte la bugetul de stat ºi fãrã afectarea alocaþiilor de la bugetul de stat pentru anul urmãtor.

AARRTT..  222266
(1) Universitãþile de stat sau particulare au patrimoniu propriu, pe care îl gestioneazã conform legii.
(2) Drepturile pe care le au universitãþile asupra bunurilor din patrimoniul propriu pot fi drepturi

reale, dupã caz, drept de proprietate sau dezmembrãminte ale acestuia, uz, uzufruct, servitute ºi superfi-
cie, potrivit dispoziþiilor Codului civil, drept de folosinþã dobândit prin închiriere, concesiune, comodat ºi
altele asemenea ori drept de administrare, în condiþiile legii.

(3) În patrimoniul universitãþilor pot exista ºi drepturi de creanþã izvorâte din contracte, convenþii sau
hotãrâri judecãtoreºti.

(4) Universitãþile de stat pot avea în patrimoniu bunuri mobile ºi imobile din domeniul public sau din
domeniul privat al statului.

(5) Drepturile subiective ale universitãþilor asupra bunurilor din domeniul public al statului pot fi
drepturi de administrare, de folosinþã, de concesiune ori de închiriere, în condiþiile legii.

(6) Prin hotãrâre a Guvernului, bunurile din domeniul public al statului pot fi trecute în domeniul pri-
vat al statului ºi transmise în proprietate universitãþilor de stat, în condiþiile legii.

(7) Universitãþile de stat au drept de proprietate asupra bunurilor existente în patrimoniul lor la data
intrãrii în vigoare a prezentei legi. Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului este împuter-
nicit sã emitã certificat de atestare a dreptului de proprietate pentru universitãþile de stat pe baza docu-
mentaþiei înaintate de acestea.
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(8) Dreptul de proprietate al universitãþilor de stat asupra bunurilor prevãzute la alin. (7) se exercitã
în condiþiile prevãzute de Carta universitarã, cu respectarea dispoziþiilor dreptului comun.

(9) Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile, precum ºi alte drepturi reale ale universitãþilor
de stat sunt supuse procedurii publicitãþii imobiliare prevãzute de legislaþia specialã în materie.

(10) În cazul desfiinþãrii unei universitãþi de stat, bunurile aflate în proprietate, rãmase în urma
lichidãrii, trec în proprietatea privatã a statului.

(11) Universitãþile particulare sunt titulare ale dreptului de proprietate ori ale altor drepturi reale pe
care le exercitã asupra patrimoniului, în condiþiile legii.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  22--AA  ••  OORRGGAANNIIZZAARREEAA  ªªII  FFUUNNCCÞÞIIOONNAARREEAA  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTTUULLUUII  SSUUPPEERRIIOORR  PPAARRTTIICCUULLAARR  ªªII
CCOONNFFEESSIIOONNAALL  PPAARRTTIICCUULLAARR

AARRTT..  222277
(1) Instituþiile de învãþãmânt superior particulare ºi instituþiile de învãþãmânt superior confesionale

particulare sunt:
a) fondate din iniþiativa ºi cu resursele materiale ºi financiare ale unei fundaþii sau asociaþii, ale unui

cult religios ori ale unui alt furnizor de educaþie, recunoscut ca atare potrivit prevederilor prezentei legi;
b) persoane juridice de drept privat.
(2) Instituþiile de învãþãmânt superior particulare au autonomie universitarã, conform prevederilor

prezentei legi, ºi autonomie economico-financiarã, având drept fundament proprietatea privatã, garan-
tatã de Constituþie.

(3) Structurile universitãþilor particulare ºi confesionale particulare, atribuþiile, durata mandatelor,
precum ºi alte considerente legate de statutul acestora sunt stabilite de Carta universitarã, avizate de
fondatori ºi aprobate de senatul universitar cu respectarea strictã a prevederilor prezentei legi.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  33--AA  ••  ÎÎNNFFIIIINNÞÞAARREEAA  IINNSSTTIITTUUÞÞIIIILLOORR  DDEE  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTT  SSUUPPEERRIIOORR  PPAARRTTIICCUULLAARREE  ªªII  CCOONNFFEE--
SSIIOONNAALLEE  PPAARRTTIICCUULLAARREE

AARRTT..  222288
(1) O instituþie de învãþãmânt superior particularã ºi confesionalã particularã trebuie sã parcurgã

toate procedurile de autorizare provizorie ºi acreditare stabilite de prezenta lege.
(2) Instituþiile de învãþãmânt superior particulare ºi confesionale particulare sunt acreditate prin lege,

iniþiatã de cãtre Guvern la propunerea Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
(3) Universitãþilor acreditate li se recunoaºte perioada de funcþionare legalã.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  44--AA  ••  PPAATTRRIIMMOONNIIUULL  IINNSSTTIITTUUÞÞIIIILLOORR  DDEE  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTT  SSUUPPEERRIIOORR  PPAARRTTIICCUULLAARREE  ªªII  
CCOONNFFEESSIIOONNAALLEE  PPAARRTTIICCUULLAARREE

AARRTT..  222299
(1) Patrimoniul instituþiilor de învãþãmânt superior particulare ºi confesionale particulare constã în

patrimoniul iniþial al fondatorilor, la care se adaugã patrimoniul dobândit ulterior.
(2) Instituþiile de învãþãmânt superior particulare ºi confesionale particulare, pe durata existenþei lor,

dispun de patrimoniul pus la dispoziþia lor, conform legii.
(3) Toate deciziile privind patrimoniul instituþiilor de învãþãmânt superior particulare ºi confesionale

particulare sunt luate de cãtre consiliul de administraþie.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  55--AA  ••  DDEESSFFIIIINNÞÞAARREEAA  IINNSSTTIITTUUÞÞIIIILLOORR  DDEE  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTT  SSUUPPEERRIIOORR  PPAARRTTIICCUULLAARREE  ªªII  
CCOONNFFEESSIIOONNAALLEE  PPAARRTTIICCUULLAARREE

AARRTT..  223300
(1) Desfiinþarea, dizolvarea sau lichidarea instituþiilor de învãþãmânt superior particulare ºi confe-

sionale particulare se face în condiþiile legii. Iniþiativa desfiinþãrii instituþiilor de învãþãmânt superior par-
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ticulare sau confesionale particulare poate aparþine ºi fondatorilor.
(2) În caz de desfiinþare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul instituþiilor de învãþãmânt superior par-

ticulare ºi confesionale particulare revine fondatorilor.
(3) Desfiinþarea universitãþilor particulare se va face cu protecþia intereselor studenþilor.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  66--AA  ••  FFIINNAANNÞÞAARREEAA  IINNSSTTIITTUUÞÞIIIILLOORR  DDEE  ÎÎNNVVÃÃÞÞÃÃMMÂÂNNTT  SSUUPPEERRIIOORR  PPAARRTTIICCUULLAARREE  ªªII  
CCOONNFFEESSIIOONNAALLEE  PPAARRTTIICCUULLAARREE

AARRTT..  223311
Sursele de finanþare ale instituþiilor de învãþãmânt superior particulare ºi confesionale particulare

sunt compuse din:
a) sumele depuse de fondatori;
b) taxe de studiu ºi alte taxe ºcolare;
c) sponsorizãri, donaþii, granturi ºi finanþãri acordate pe bazã de competiþie, exploatarea rezultatelor

cercetãrii, dezvoltãrii, inovãrii ºi alte surse legal constituite.

TITLUL IV
Statutul personalului didactic

CAP. I • Statutul personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar
SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  11  ••  DDIISSPPOOZZIIÞÞIIII  GGEENNEERRAALLEE

AARRTT..  223322
Statutul reglementeazã:
a) funcþiile, competenþele, responsabilitãþile, drepturile ºi obligaþiile specifice personalului didactic ºi

didactic auxiliar, precum ºi ale celui de conducere, de îndrumare ºi de control;
b) formarea iniþialã ºi continuã a personalului didactic ºi a personalului de conducere, de îndrumare

ºi de control;
c) condiþiile ºi modalitãþile de ocupare a posturilor ºi a funcþiilor didactice, didactice auxiliare, a funcþi-

ilor de conducere, de îndrumare ºi de control, precum ºi condiþiile ºi modalitãþile de eliberare din aceste
posturi ºi funcþii, de încetare a activitãþii ºi de pensionare a personalului didactic ºi didactic auxiliar;

d) criteriile de normare, de acordare a distincþiilor ºi de aplicare a sancþiunilor.
AARRTT..  223333
(1) Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de învãþãmânt responsabile cu instruirea ºi

educaþia.
(2) Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc condiþiile de studii pre-

vãzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplinã a drepturilor, o conduitã moralã conformã deontolo-
giei profesionale ºi sunt apte din punct de vedere medical ºi psihologic pentru îndeplinirea funcþiei.

AARRTT..  223344
(1) Încadrarea ºi menþinerea într-o funcþie didacticã sau didacticã auxiliarã, precum ºi într-o funcþie de

conducere, de îndrumare ºi de control sunt condiþionate de prezentarea unui certificat medical, eliberat
pe un formular specific elaborat de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, împreunã cu
Ministerul Sãnãtãþii. Incompatibilitãþile de ordin medical cu funcþia didacticã sunt stabilite prin protocol
încheiat între Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi Ministerul Sãnãtãþii.

(2) Personalul didactic, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare ºi de control care se considerã
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nedreptãþit poate solicita o expertizã a capacitãþii de muncã.
(3) Nu pot ocupa funcþiile prevãzute la alin. (1) persoanele lipsite de acest drept, pe durata stabilitã

printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã de condamnare penalã.
(4) În situaþii de inaptitudine profesionalã de naturã psihocomportamentalã, conducerea unitãþii sau

a instituþiei de învãþãmânt poate solicita, cu acordul consiliului de administraþie, un nou examen medical
complet. Aceeaºi prevedere se aplicã, în mod similar, funcþiilor de conducere, de îndrumare ºi de control,
precum ºi personalului din unitãþile conexe învãþãmântului.

(5) Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de îndrumare ºi de control în învãþãmânt per-
soanele care desfãºoarã activitãþi incompatibile cu demnitatea funcþiei didactice, cum sunt:

a) prestarea de cãtre cadrul didactic a oricãrei activitãþi comerciale în incinta unitãþii de învãþãmânt
sau în zona limitrofã;

b) comerþul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;
c) practicarea, în public, a unor activitãþi cu componenþã lubricã sau altele care implicã exhibarea, în

manierã obscenã, a corpului.
AARRTT..  223355
Pentru instituþiile de învãþãmânt militar ºi învãþãmânt de informaþii, ordine publicã ºi securitate naþio-

nalã, se prevãd urmãtoarele:
a) aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar/de informaþii, ordine publicã ºi securitate

naþionalã se face prin ordine, regulamente ºi instrucþiuni proprii;
b) personalul didactic militar/de informaþii, ordine publicã ºi securitate naþionalã ºi civil se constitu-

ie din personalul prevãzut în prezenta lege ºi din corpul instructorilor militari/de informaþii, ordine publi-
cã ºi securitate naþionalã;

c) personalul didactic militar/de informaþii, ordine publicã ºi securitate naþionalã are drepturile ºi
îndatoririle care decurg din prezenta lege ºi din calitatea de cadru militar în activitate, respectiv de
funcþionar public cu statut special;

d) pentru funcþiile didactice aferente corpului instructorilor militari/de informaþii, ordine publicã ºi
securitate naþionalã, condiþiile care se cer pentru ocuparea acestora, precum ºi normele didactice, compe-
tenþele ºi responsabilitãþile se stabilesc prin instrucþiuni proprii;

e) perfecþionarea pregãtirii personalului didactic se realizeazã conform prevederilor prezentei legi ºi
reglementãrilor specific militare/de informaþii, ordine publicã ºi securitate naþionalã;

f) personalul didactic, inclusiv cel din corpul instructorilor militari/de informaþii, ordine publicã ºi
securitate naþionalã, poate obþine definitivarea în învãþãmânt ºi gradele didactice, în condiþiile stabilite de
prezenta lege.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  22--AA  ••  FFOORRMMAARREEAA  IINNIIÞÞIIAALLÃÃ  ººII  CCOONNTTIINNUUÃÃ..  CCAARRIIEERRAA  DDIIDDAACCTTIICCÃÃ
AARRTT..  223366
(1) Formarea iniþialã pentru ocuparea funcþiilor didactice din învãþãmântul preuniversitar cuprinde:
a) formarea iniþialã, teoreticã, în specialitate, realizatã prin universitãþi, în cadrul unor programe

acreditate potrivit legii;
b) master didactic cu durata de 2 ani;
c) stagiul practic cu durata de un an ºcolar, realizat într-o unitate de învãþãmânt, sub coordonarea unui

profesor mentor.
(2) Prin excepþie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educaþia antepreºcolarã se rea-

lizeazã prin liceele pedagogice.
(3) Pentru a obþine altã specializare, absolvenþii studiilor de licenþã pot urma un modul de minimum

90 de credite transferabile care atestã obþinerea de competenþe de predare a unei discipline din domeniul
fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenþã. Acest modul poate fi urmat
în paralel cu masterul didactic sau dupã finalizarea acestuia.
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AARRTT..  223377
(1) În calitatea sa de principal finanþator, pe baza analizei nevoilor de formare din sistem, Ministerul

Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului stabileºte reperele curriculare ºi calificãrile de formare
iniþialã teoreticã în specialitate a personalului didactic.

(2) Programele de formare iniþialã teoreticã în specialitate ºi psihopedagogicã sunt acreditate ºi evalu-
ate periodic de cãtre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, prin intermediul ARACIS sau
al altor organisme abilitate, potrivit legii.

AARRTT..  223388
(1) Studenþii ºi absolvenþii de învãþãmânt superior care opteazã pentru profesiunea didacticã au obli-

gaþia sã absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani.
(2) Programele de studii ale masterului didactic sunt elaborate pe baza standardelor profesionale

pentru funcþiile didactice, se aprobã de cãtre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi se
acrediteazã conform legii.

(3) Studenþii care frecventeazã cursurile masterului didactic acreditat de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului într-o instituþie publicã pot beneficia de burse de studiu finanþate de la
bugetul de stat.

(4) Cuantumul unei burse acordate de la bugetul de stat este egal cu salariul net al unui profesor debu-
tant.

(5) Criteriile de acordare a burselor de la bugetul de stat se stabilesc de cãtre Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(6) Absolvenþilor masterului didactic li se elibereazã diplomã de master didactic în domeniul progra-
mului de licenþã.

(7) Planurile de învãþãmânt ale studiilor de licenþã în specialitatea pedagogia învãþãmântului primar
ºi preºcolar sunt elaborate pe baza standardelor profesionale stabilite de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului.

AARRTT..  223399
(1) Înscrierea pentru efectuarea stagiului practic prevãzut la art. 236 alin. (1) lit. c) este condiþionatã

de obþinerea diplomei de licenþã ºi a diplomei de master didactic.
(2) În vederea realizãrii pregãtirii practice din cadrul masterului didactic se constituie o reþea perma-

nentã de unitãþi de învãþãmânt, în baza unor acorduri-cadru încheiate între unitãþile/instituþiile de
învãþãmânt care asigurã formarea iniþialã ºi inspectoratele ºcolare, în condiþii stabilite prin ordin al mini-
strului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(3) Pe baza acestor acorduri-cadru, unitãþile/instituþiile de învãþãmânt care asigurã formarea iniþialã
încheie contracte de colaborare cu durata de 1-4 ani ºcolari cu unitãþile de învãþãmânt din reþeaua pre-
vãzutã la alin. (2) pentru stabilirea condiþiilor de organizare ºi desfãºurare a stagiilor practice.

(4) Unitãþile/instituþiile de învãþãmânt care asigurã formarea iniþialã pot realiza independent partene-
riate cu instituþii ofertante de servicii în domeniu - centre de consiliere, cluburi ºi palate ale copiilor, cen-
tre logopedice ºi organizaþii nonguvernamentale.

(5) Pregãtirea practicã din cadrul masterului didactic se poate derula sub forma unei perioade de sta-
giu în strãinãtate în cadrul unui program al Uniunii Europene - componenta dedicatã formãrii iniþiale a
profesorilor - perioadã certificatã prin documentul Europass Mobilitate.

AARRTT..  224400
(1) Ocuparea unei funcþii didactice pentru perioada stagiului practic cu durata de un an ºcolar se reali-

zeazã prin:
a) concurs pe posturi/catedre vacante/rezervate;
b) repartizare de cãtre inspectoratul ºcolar judeþean/al municipiului Bucureºti pe posturile rãmase

neocupate în urma concursului.
(2) Persoanelor aflate în perioada stagiului practic cu durata de un an ºcolar li se aplicã, în mod core-
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spunzãtor funcþiei didactice ocupate temporar, toate prevederile prezentei legi, precum ºi toate celelalte
prevederi corespunzãtoare din legislaþia în vigoare.

AARRTT..  224411
(1) Examenul naþional de definitivare în învãþãmânt este organizat de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,

Tineretului ºi Sportului, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii,
tineretului ºi sportului, ºi cuprinde:

a) etapa I, eliminatorie - realizatã de cãtre inspectoratele ºcolare în perioada stagiului practic cu dura-
ta de un an ºcolar ºi constând în evaluarea activitãþii profesionale la nivelul unitãþii de învãþãmânt, evalu-
area portofoliului profesional personal ºi în susþinerea a cel puþin douã inspecþii la clasã;

b) etapa a II-a, finalã - realizatã la finalizarea stagiului practic cu durata de un an ºcolar ºi constând
într-o examinare scrisã, pe baza unei tematici ºi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaþiei, Cer-
cetãrii, Tineretului ºi Sportului, pentru fiecare specialitate în parte.

(2) Cadrele didactice care promoveazã examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept
de practicã în învãþãmântul preuniversitar.

(3) Cadrelor didactice angajate cu contract de muncã pe o perioadã determinatã, care au promovat exa-
menul de definitivare în învãþãmânt, li se poate asigura continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(ã),
prin hotãrârea consiliului de administraþie din unitatea de învãþãmânt respectivã, în condiþiile legii.

(4) Persoanele care nu promoveazã examenul de definitivare în învãþãmânt pot participa la cel mult
douã alte sesiuni ale acestui examen, în condiþiile reluãrii de fiecare datã, anterior susþinerii examenului,
a stagiului de practicã cu durata de un an ºcolar.

(5) Stagiul de practicã cu durata de un an ºcolar ºi examenul de definitivare în învãþãmânt pot fi reluate,
în condiþiile legii, într-un interval de timp care nu depãºeºte 5 ani de la începerea primului stagiu de practicã.

(6) Persoanele care nu promoveazã examenul de definitivare în învãþãmânt, în condiþiile prezentului
articol, pot fi angajate în sistemul naþional de învãþãmânt preuniversitar numai pe perioadã determinatã,
cu statut de profesor debutant.

AARRTT..  224422
(1) Formarea continuã a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesionalã ºi evoluþia în carierã.
(2) Evoluþia în carierã se realizeazã prin gradul didactic II ºi gradul didactic I, examene de certificare

a diferitelor niveluri de competenþã.
(3) Probele de examen, tematica, bibliografia, precum ºi procedura de organizare ºi desfãºurare a

examenelor pentru obþinerea gradelor didactice sunt reglementate prin metodologie elaboratã de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(4) Gradul didactic II se obþine de cãtre personalul didactic de predare care are o vechime la catedrã
de cel puþin 4 ani de la obþinerea definitivãrii în învãþãmânt, prin promovarea urmãtoarelor probe:

a) o inspecþie ºcolarã specialã, precedatã de cel puþin douã inspecþii ºcolare curente eºalonate pe par-
cursul celor 4 ani;

b) un test din metodica specialitãþii, cu abordãri interdisciplinare ºi de creativitate, elaborat pe baza
unei tematici ºi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului,
pentru fiecare specialitate în parte;

c) o probã oralã de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului, care cuprinde ºi elemente de psihologie ºi de sociologie educaþionalã.

(5) Gradul didactic I se poate obþine de cãtre personalul didactic de predare care are o vechime la cate-
drã de cel puþin 4 ani de la acordarea gradului didactic II, prin promovarea urmãtoarelor probe:

a) un colocviu de admitere, pe baza unei tematici ºi a unei bibliografii aprobate de Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, pentru fiecare specialitate în parte;

b) o inspecþie ºcolarã specialã, precedatã de cel puþin douã inspecþii ºcolare curente, eºalonate pe par-
cursul celor 4 ani, toate apreciate cu calificativul maxim;

c) elaborarea unei lucrãri metodico-ºtiinþifice, sub îndrumarea unui conducãtor ºtiinþific stabilit de
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instituþia cu competenþe în domeniu;
d) susþinerea lucrãrii metodico-ºtiinþifice, în faþa comisiei instituite, conform metodologiei

Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
(6) În caz de nepromovare, examenele pentru obþinerea gradelor didactice II, respectiv I, pot fi

repetate la un interval de cel puþin 2 ani ºcolari.
(7) Personalului didactic încadrat în învãþãmântul preuniversitar, care îndeplineºte condiþiile de for-

mare iniþialã ºi care a obþinut titlul ºtiinþific de doctor, i se acordã gradul didactic I, pe baza unei
metodologii elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(8) Personalul didactic care a obþinut definitivarea în învãþãmânt sau gradul didactic II cu media 10 se
poate prezenta, dupã caz, la examenele pentru gradul II, respectiv gradul I, cu un an mai devreme faþã de
perioada prevãzutã de prezenta lege.

(9) În cazul în care profesorii au dobândit douã sau mai multe specialitãþi, definitivarea în învãþãmânt
ºi gradele didactice II ºi I obþinute la una dintre acestea sunt recunoscute pentru oricare dintre speciali-
tãþile dobândite prin studii.

(10) Gradele didactice se acordã prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.
AARRTT..  224433
(1) Personalul didactic care a obþinut gradul didactic I, cu performanþe deosebite în activitatea didac-

ticã ºi managerialã, poate dobândi titlul de profesor-emerit în sistemul de învãþãmânt preuniversitar, acor-
dat în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(2) Persoana care dobândeºte titlul de profesor-emerit beneficiazã de:
a) prioritate la ocuparea unui post prin transfer consimþit de unitãþile de învãþãmânt implicate;
b) calitatea de mentor pentru formarea continuã a cadrelor didactice;
c) prioritate la ocuparea posturilor didactice în condiþii de medii egale;
d) acordarea unui premiu anual în bani din fondurile programelor naþionale iniþiate de Ministerul

Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului;
e) delegare de cãtre inspectoratele ºcolare pentru rezolvarea atribuþiilor acestora în teritoriu.
AARRTT..  224444
(1) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului stabileºte obiectivele ºi coordoneazã for-

marea continuã a personalului didactic la nivel de sistem de învãþãmânt preuniversitar, în conformitate
cu strategiile ºi politicile naþionale.

(2) Unitãþile ºi instituþiile de învãþãmânt preuniversitar, pe baza analizei de nevoi, stabilesc obiectivele
ºi formarea continuã, inclusiv prin conversie profesionalã, pentru angajaþii proprii.

(3) Acreditarea ºi evaluarea periodicã a furnizorilor de formare continuã ºi a programelor de formare
oferite de aceºtia, metodologia-cadru de organizare ºi desfãºurare a formãrii continue sunt realizate de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, prin direcþiile de specialitate.

(4) Casele corpului didactic sunt centre de resurse ºi asistenþã educaþionalã ºi managerialã pentru
cadrele didactice ºi didactice auxiliare ºi se pot acredita ca furnizori de formare continuã.

(5) Dezvoltarea profesionalã a personalului didactic, de conducere, de îndrumare ºi de control ºi
recalificarea profesionalã sunt fundamentate pe standardele profesionale pentru profesia didacticã, stan-
darde de calitate ºi competenþe profesionale ºi au urmãtoarele finalitãþi generale:

a) actualizarea ºi dezvoltarea competenþelor în domeniul de specializare corespunzãtor funcþiei didac-
tice ocupate, precum ºi în domeniul psihopedagogic ºi metodic;

b) dezvoltarea competenþelor pentru evoluþia în cariera didacticã, prin sistemul de pregãtire ºi
obþinere a gradelor didactice;

c) dobândirea sau dezvoltarea competenþelor de conducere, de îndrumare ºi de control;
d) dobândirea de noi competenþe, prin programe de conversie pentru noi specializãri ºi/sau ocuparea

de noi funcþii didactice, altele decât cele ocupate în baza formãrii iniþiale;
e) dobândirea unor competenþe complementare prin care se extinde categoria de activitãþi ce pot fi
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prestate în activitatea curentã, cum ar fi predarea asistatã de calculator, predarea în limbi strãine, con-
silierea educaþionalã ºi orientarea în carierã, educaþia adulþilor ºi altele;

f) dezvoltarea ºi extinderea competenþelor transversale privind interacþiunea ºi comunicarea cu me-
diul social ºi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilitãþi privind organizarea, conducerea ºi îmbu-
nãtãþirea performanþei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul ºi analiza reflexivã a propriei
activitãþi ºi altele.

(6) Descrierea competenþelor menþionate, precum ºi a modalitãþilor de evaluare ºi certificare a aces-
tora în cadrul sistemului de credite profesionale transferabile se realizeazã prin metodologia formãrii con-
tinue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare ºi de control, aprobate prin ordin al ministru-
lui educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

AARRTT..  224455
(1) Pentru personalul didactic, de conducere, de îndrumare ºi de control, formarea continuã este un

drept ºi o obligaþie.
(2) Organizarea, desfãºurarea, evaluarea ºi finanþarea activitãþilor de formare continuã se stabilesc

prin metodologie aprobatã prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.
(3) Formarea continuã a personalului didactic, de conducere, de îndrumare ºi de control se realizeazã

în funcþie de evoluþiile din domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale, inclusiv în ceea ce priveºte curricu-
lumul naþional, precum ºi în funcþie de interesele ºi nevoile personale de dezvoltare.

(4) Obþinerea prin studiile corespunzãtoare a unei noi specializãri didactice, diferite de specializarea
curentã, se considerã formare continuã.

(5) Pe lângã una sau mai multe specializãri, cadrele didactice pot dobândi competenþe didactice, pen-
tru disciplinele din acelaºi domeniu fundamentat cu domeniul licenþei, prin programe de formare stabilite
prin hotãrâre a Guvernului.

(6) Personalul didactic, precum ºi personalul de conducere, de îndrumare ºi de control din învãþãmân-
tul preuniversitar este obligat sã participe periodic la programe de formare continuã, astfel încât sã acu-
muleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovãrii examenului de definiti-
vare în învãþãmânt, minimum 90 de credite profesionale transferabile.

(7) Programele de conversie profesionalã intrã în atribuþiile instituþiilor de învãþãmânt superior ºi se
desfãºoarã în baza unor norme metodologice specifice.

(8) Evaluarea ºi validarea achiziþiilor dobândite de personalul didactic, de conducere, de îndrumare
ºi de control prin diferite programe ºi forme de organizare a formãrii continue se realizeazã pe baza sis-
temului de acumulare, recunoaºtere ºi echivalare a creditelor profesionale transferabile, elaborat de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi aprobat prin ordin al ministrului educaþiei,
cercetãrii, tineretului ºi sportului.

AARRTT..  224466
(1) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului înfiinþeazã corpul naþional de experþi în

management educaþional, constituit în urma selecþiei, prin concurs specific, a cadrelor didactice care fac
dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaþional, cu mini-
mum 60 de credite transferabile.

(2) Procedura ºi criteriile de selecþie se stabilesc prin metodologie aprobatã prin ordin al ministrului
educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(3) Pot ocupa funcþii de conducere, de îndrumare ºi de control în unitãþile de învãþãmânt ºi inspectoratele
ºcolare numai cadrele didactice membre ale corpului naþional de experþi în management educaþional.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  33--AA  ••  FFUUNNCCÞÞIIIILLEE  DDIIDDAACCTTIICCEE  ªªII  DDIIDDAACCTTIICCEE  AAUUXXIILLIIAARREE..  CCOONNDDIIÞÞIIII  DDEE  OOCCUUPPAARREE
AARRTT..  224477
Funcþiile didactice sunt:
a) în educaþia antepreºcolarã: educator-puericultor - se normeazã câte un post pentru fiecare grupã de
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copii; în instituþiile cu program prelungit sau sãptãmânal, personalul didactic se normeazã pe ture;
b) în învãþãmântul preºcolar: profesor pentru învãþãmânt preºcolar - se normeazã câte un post pentru

fiecare grupã de copii; în instituþiile cu program prelungit sau sãptãmânal, personalul didactic se normeazã
pe ture;

c) în învãþãmântul primar: profesor pentru învãþãmânt primar - se normeazã câte un post pentru
fiecare clasã de elevi;

d) în învãþãmântul gimnazial ºi liceal: profesor;
e) în învãþãmântul preºcolar, respectiv primar alternativ pentru fiecare grupã sau clasã se normeazã

cadre didactice conform specificului fiecãrei alternative educaþionale;
f) în învãþãmântul special ºi în comisiile de expertizã complexã: profesor itinerant ºi de sprijin, profe-

sorpsihopedagog, profesor-psiholog ºcolar, profesor-logoped, psiholog, psihopedagog, logoped, profesor
de psihodiagnozã ºi kinetoterapeut - se normeazã câte un post la fiecare grupã/clasã; profesor, profesor
de educaþie specialã;

g) în centrele ºi cabinetele de asistenþã psihopedagogicã: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog,
profesor-sociolog, profesor-logoped, consilier ºcolar;

h) în centrele logopedice interºcolare ºi în cabinetele ºcolare: profesor-logoped, cu calificarea în psi-
hopedagogie specialã, psihologie sau pedagogie;

i) în casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat, formator, mentor de dezvoltare pro-
fesionalã;

j) în cluburile sportive ºcolare: profesor, antrenor, profesor-antrenor;
k) pentru realizarea de activitãþi extraºcolare: profesor;
l) în unitãþile de învãþãmânt, pentru asigurarea formãrii iniþiale ºi a inserþiei profesionale a cadrelor

didactice: profesor mentor;
m) în centrele de documentare ºi informare: profesor documentarist;
n) personalul didactic asociat este personalul didactic titular la altã ºcoalã, personalul didactic pen-

sionat plãtit în regim de platã cu ora sau specialiºti consacraþi în domeniul de specialitate al curriculei
ºcolare. Personalul didactic asociat este luat în considerare la îndeplinirea standardelor privind autor-
izarea sau acreditarea unitãþii ºcolare.

AARRTT..  224488
(1) Pentru ocuparea funcþiilor didactice este necesarã efectuarea unui stagiu practic cu durata de un

an ºcolar, realizat într-o unitate de învãþãmânt, în funcþia didacticã corespunzãtoare studiilor, sub îndru-
marea unui profesor mentor ºi trebuie îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiþii minime de studii:

a) absolvirea cu diplomã a studiilor universitare de licenþã în profilul postului;
b) absolvirea masterului didactic cu durata de 2 ani.
(2) În vederea efectuãrii stagiilor de practicã pentru ocuparea unei funcþii didactice la nivelul inspec-

toratelor ºcolare judeþene/al municipiului Bucureºti se constituie corpul profesorilor mentori în baza unei
metodologii elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(3) Cadrele didactice care ocupã funcþii de educatori/educatoare, institutori/institutoare,
învãþãtori/învãþãtoare, maistru-instructor, antrenor ºi care au dobândit formal, nonformal sau informal
competenþe profesionale pânã la intrarea în vigoare a prezentei legi îndeplinesc condiþia pentru ocuparea
funcþiei didactice de profesor pentru învãþãmântul preºcolar, profesor pentru învãþãmântul primar, respec-
tiv, profesor antrenor, în baza unei metodologii de recunoaºtere ºi echivalare elaborate de Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(4) Absolvenþilor liceelor pedagogice, ai ºcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de
institutori sau ai altor ºcoli echivalente, încadraþi în învãþãmântul preºcolar ºi primar, care, pânã la
intrarea în vigoare a prezentei legi, au absolvit ciclul de licenþã, li se considerã îndeplinitã condiþia pentru
ocuparea funcþiilor didactice de profesor pentru învãþãmântul preºcolar, respectiv profesor pentru
învãþãmântul primar.
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(5) Pentru ocuparea funcþiilor didactice din învãþãmântul special trebuie îndeplinite în mod corespun-
zãtor condiþiile prevãzute la alin. (1), iar pentru alte specializãri decât cele psihopedagogice este necesar
un stagiu atestat de pregãtire teoreticã ºi practicã în educaþie specialã, în condiþiile stabilite prin ordin al
ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(6) Pentru ocuparea funcþiei de antrenor în cluburile sportive ºcolare, în palatele ºi în cluburile copii-
lor, se cere absolvirea cu diplomã a unui liceu ºi a unei ºcoli de antrenori ori a unei instituþii de învãþãmânt
postliceal sau superior de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivã.

AARRTT..  224499
Personalul didactic auxiliar este format din:
a) bibliotecar, documentarist, redactor;
b) informatician;
c) laborant;
d) tehnician;
e) pedagog ºcolar;
f) instructor de educaþie extraºcolarã;
g) asistent social;
h) corepetitor;
i) mediator ºcolar;
j) secretar;
k) administrator financiar (contabil);
l) instructor-animator;
m) administrator de patrimoniu.
AARRTT..  225500
Pentru ocuparea funcþiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite urmãtoarele condiþii de studii:
a) pentru funcþia de bibliotecar, de documentarist ºi de redactor - absolvirea, cu examen de diplomã,

a unei instituþii de învãþãmânt, secþia de biblioteconomie, sau a altor instituþii de învãþãmânt ai cãror
absolvenþi au studiat în timpul ºcolarizãrii disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa
funcþia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor ºi absolvenþi ai învãþãmântului postliceal sau
liceal cu diplomã în domeniu/absolvirea cu examen de diplomã a unei instituþii de învãþãmânt, secþia de
biblioteconomie, sau a altor instituþii de învãþãmânt ai cãror absolvenþi au studiat în timpul ºcolarizãrii dis-
ciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcþia de bibliotecar, de documentarist sau
de redactor ºi alþi absolvenþi ai învãþãmântului superior, postliceal sau liceal cu diplomã, pe perioadã
determinatã, dacã au urmat un curs de iniþiere în domeniu;

b) pentru funcþia de informatician - absolvirea, cu diplomã, a unei instituþii de învãþãmânt superior
sau a unei unitãþi de învãþãmânt preuniversitar de profil;

c) pentru funcþia de laborant - absolvirea, cu examen de diplomã, a unei instituþii de învãþãmânt supe-
rior, a unei ºcoli postliceale sau a liceului, în domeniu;

d) tehnician - absolvirea unei ºcoli postliceale sau a liceului, în domeniu/absolvirea cu examen de
diplomã, în profilul postului, a unei ºcoli postliceale sau a liceului, urmatã de un curs de iniþiere în dome-
niu, în condiþiile stabilite prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului;

e) pentru funcþia de pedagog ºcolar - absolvirea liceului cu examen de bacalaureat;
f) pentru funcþia de instructor de educaþie extraºcolarã - absolvirea cu diplomã a unei instituþii de

învãþãmânt superior, a unei ºcoli postliceale în specialitate ori a unui liceu pedagogic sau a echivalentului
acestuia ori a altui liceu ºi absolvirea cursurilor speciale pentru obþinerea certificatului de calificare profe-
sionalã pentru aceastã funcþie;

g) pentru funcþia de asistent social - absolvirea unei instituþii de învãþãmânt superior de profil, de
lungã sau de scurtã duratã, cu examen de licenþã ori de absolvire, sau a unei ºcoli sanitare postliceale ori
a unei ºcoli postliceale de educatori-puericultori;
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h) pentru funcþia de corepetitor - absolvirea unei instituþii de învãþãmânt superior de profil, de lungã
sau de scurtã duratã, ori a unui liceu de specialitate;

i) pentru funcþia de mediator ºcolar - absolvirea cu diplomã de licenþã cu specializarea asistenþã so-
cialã sau absolvirea cu diplomã de bacalaureat a liceului pedagogic, specializarea mediator ºcolar, ori ab-
solvirea cu diplomã de bacalaureat a oricãrui alt profil liceal, urmatã de un curs de formare profesiona-
lã cu specializarea mediator ºcolar, recunoscut de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Spor-
tului;

j) pentru funcþia de secretar - absolvirea unei instituþii de învãþãmânt superior, respectiv a unui liceu, cu
diplomã de bacalaureat sau absolvirea învãþãmântului postliceal cu specialitatea tehnician în activitãþi de se-
cretariat;

k) pentru funcþia de administrator financiar - îndeplinirea condiþiilor prevãzute de legislaþia în
vigoare pentru funcþia de contabil, contabil-ºef;

l) pentru funcþia de administrator de patrimoniu - îndeplinirea condiþiilor prevãzute de legislaþia în
vigoare pentru funcþia de inginer/subinginer, economist.

AARRTT..  225511
(1) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, în colaborare cu Ministerul Muncii,

Familiei ºi Protecþiei Sociale, este autorizat ca, în funcþie de dinamica învãþãmântului, sã stabileascã ºi sã
reglementeze noi funcþii didactice, respectiv didactice auxiliare.

(2) Norma didacticã pentru noile funcþii prevãzute la alin. (1) se reglementeazã de Ministerul Educa-
þiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

AARRTT..  225522
(1) Personalul didactic titular în sistemul de învãþãmânt preuniversitar, la data intrãrii în vigoare a

prezentei legi, îºi pãstreazã dreptul dobândit la concursul naþional unic de titularizare.
(2) Personalul didactic din învãþãmântul preuniversitar care a devenit titular al sistemului naþional de

învãþãmânt prin repartiþie guvernamentalã sau prin orice altã formã legalã beneficiazã de aceleaºi drep-
turi ca ºi personalul didactic devenit titular prin concursul naþional de titularizare.

(3) În condiþiile intrãrii în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare în sistemul de
învãþãmânt preuniversitar beneficiazã de soluþionarea restrângerii de activitate prin:

a) transferul consimþit între unitãþile de învãþãmânt preuniversitar;
b) repartizarea pe posturi/catedre vacante, coordonatã de inspectoratul ºcolar jude-

þean/Inspectoratul ºcolar al Municipiului Bucureºti, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educa-
þiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, pânã la data de 15 noiembrie a fiecãrui an.

(4) Prin restrângere de activitate se înþelege:
a) situaþia în care postul/norma didacticã nu se încadreazã în sistemul de normare privind efectivele

de preºcolari ºi elevi prevãzute de lege;
b) situaþia în care se constatã diminuarea numãrului de ore sub nivelul unei jumãtãþi de normã fãrã

posibilitate de completare în aceeaºi unitate sau într-o unitate de învãþãmânt apropiatã.
AARRTT..  225533
Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursul naþional unic de titularizare în

ultimii 3 ani, anteriori intrãrii în vigoare a prezentei legi, care au obþinut cel puþin nota 7 ºi au ocupat un
post/o catedrã devin titulari ai ºcolii respective dacã:

a) se certificã viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administraþie al ºcolii respective este de acord.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  44--AA  ••  FFOORRMMEE  DDEE  AANNGGAAJJAARREE  AA  PPEERRSSOONNAALLUULLUUII  DDIIDDAACCTTIICC
AARRTT..  225544
(1) În unitãþile de învãþãmânt sau în consorþiile ºcolare poate fi angajat personal didactic cu contract

individual de muncã pe perioadã nedeterminatã sau perioadã determinatã de cel mult un an ºcolar, cu
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posibilitatea prelungirii contractului, respectiv în plata cu ora, în condiþiile legii.
(2) Constituirea posturilor didactice la nivelul unitãþii de învãþãmânt sau al consorþiilor ºcolare se face

pe baza normativelor în vigoare privind formaþiunile de studiu.
(3) În învãþãmântul preuniversitar de stat ºi particular, posturile didactice se ocupã prin concurs orga-

nizat la nivelul unitãþii de învãþãmânt cu personalitate juridicã, conform unei metodologii-cadru elaborate
de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(4) Deciziile privind vacantarea posturilor didactice, organizarea concursurilor pe post ºi angajarea
personalului didactic se iau la nivelul unitãþii de învãþãmânt de cãtre consiliul de administraþie al unitãþii
de învãþãmânt, la propunerea directorului, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(5) Consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt stabileºte posturile didactice/catedrele
disponibile pentru angajare, statutul acestora: vacante, rezervate, precum ºi condiþiile ºi modalitãþile de
ocupare a acestora.

(6) Inspectoratul ºcolar analizeazã, corecteazã în colaborare cu unitãþile de învãþãmânt ºi avizeazã
oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate.

(7) Lista de posturi didactice/catedre se face publicã prin afiºare la inspectoratele ºcolare ºi la unitãþile
de învãþãmânt respective ºi pe site-ul acestor instituþii cu cel puþin 30 de zile înaintea declanºãrii proce-
durilor de selecþie ºi angajare pe aceste posturi didactice/catedre.

(8) Concursul prevãzut la alin. (3) constã în:
a) probã practicã sau inspecþie specialã la clasã ºi probã scrisã din didactica specialitãþii la angajarea

personalului didactic cu contract individual de muncã;
b) prezentarea unui curriculum vitae ºi susþinerea unui interviu la angajarea prin plata cu ora a per-

sonalului didactic asociat ºi a personalului didactic pensionat.
(9) Unitãþile de învãþãmânt, individual, în consorþii ºcolare sau în asocieri temporare la nivel local ori

judeþean, organizeazã concursul pentru ocuparea posturilor ºi catedrelor, conform statutului acestor pos-
turi didactice ºi catedre, stabilit în condiþiile alin. (5).

(10) Comisiile de concurs se aprobã de consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt. Din
comisia de concurs compusã din cadre didactice face parte în mod obligatoriu ºi un reprezentant al inspec-
toratului ºcolar judeþean. În situaþia în care concursul se organizeazã în consorþii ºcolare sau în asocieri
temporare la nivel local ori judeþean, comisiile sunt validate de consiliile de administraþie ale unitãþilor de
învãþãmânt.

(11) În învãþãmântul preuniversitar de stat, validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor/cate-
drelor didactice se face de cãtre consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt care organizeazã con-
cursul.

(12) În învãþãmântul particular, validarea concursurilor ºi angajarea pe post se fac de cãtre conduce-
rea unitãþii de învãþãmânt particular ºi se comunicã, în scris, inspectoratului ºcolar.

(13) Candidaþii care au dobândit definitivarea în învãþãmânt, profesori cu drept de practicã, ºi au ocu-
pat prin concurs validat, în condiþiile metodologiei, de consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt
un post didactic vacant sunt titulari pe postul ocupat. Directorul unitãþii de învãþãmânt încheie cu aceºtia
contractul individual de muncã pe perioadã nedeterminatã.

(14) Pentru candidaþii care nu au dobândit definitivarea în învãþãmânt, profesori debutanþi, ºi au ocu-
pat prin concurs validat, în condiþiile metodologiei, de consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt
un post didactic vacant, directorul unitãþii de învãþãmânt încheie contractul individual de muncã pe o
perioadã de cel mult un an ºcolar. În situaþia în care aceºti candidaþi promoveazã examenul pentru defini-
tivarea în învãþãmânt, consiliul de administraþie poate hotãrî modificarea duratei contractului individual
de muncã din perioadã determinatã în perioadã nedeterminatã.

(15) Pentru candidaþii care au ocupat prin concurs validat, în condiþiile metodologiei, de consiliul de
administraþie al unitãþii de învãþãmânt un post didactic rezervat, directorul unitãþii de învãþãmânt încheie



Legea Educaþiei Naþionale

– 93 –

contractul individual de muncã pe o perioadã de cel mult un an ºcolar, respectiv pânã la revenirea titularu-
lui pe post. Consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt poate decide prelungirea contractului indi-
vidual de muncã ºi în anul ºcolar urmãtor, în situaþia în care postul rãmâne rezervat.

(16) Directorii unitãþilor de învãþãmânt comunicã în scris inspectoratului ºcolar situaþia angajãrii pe
posturi didactice a candidaþilor validaþi dupã concurs, a candidaþilor participanþi la concurs ºi nereparti-
zaþi, precum ºi situaþia posturilor didactice ºi a orelor rãmase neocupate dupã concursul organizat la
nivelul unitãþii sau al consorþiilor ºcolare.

(17) Inspectoratul ºcolar centralizeazã la nivel judeþean posturile didactice ºi orele rãmase neocupate,
care vor fi repartizate în ordine:

a) cadrelor didactice titulare într-o unitate de învãþãmânt pentru completarea normei didactice;
b) profesorilor debutanþi aflaþi în stagiu practic;
c) candidaþilor rãmaºi nerepartizaþi dupã concursul organizat la nivelul unitãþii sau al consorþiilor

ºcolare;
d) pensionarilor, cu respectarea criteriilor de competenþã profesionalã.
(18) Reprezentanþii organizaþiilor sindicale reprezentative la nivel de ramurã a învãþãmântului par-

ticipã cu statut de observator la toate etapele de organizare ºi desfãºurare a concursurilor organizate la
nivelul unitãþii sau al consorþiilor ºcolare.

(19) Posturile didactice rãmase neocupate prin concurs sau eliberate în timpul anului ºcolar se ocupã
prin plata cu ora pânã la sfârºitul anului ºcolar ori pânã la revenirea pe post a cadrului didactic care a bene-
ficiat de rezervarea postului/catedrei.

(20) Eliberarea din funcþie a personalului didactic în unitãþile de învãþãmânt cu personalitate juridicã
se face de cãtre directorul unitãþii, cu aprobarea consiliului de administraþie, iar la unitãþile de învãþãmânt
particulare de cãtre persoana juridicã fondatoare.

AARRTT..  225555
(1) Cadrele didactice titulare, cu contract pe perioadã nedeterminatã, alese în Parlament, numite în

Guvern sau care îndeplinesc funcþii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Administraþiei
Prezidenþiale, al Guvernului ºi în Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, precum ºi cele
alese de Parlament în organismele centrale ale statului au drept de rezervare a postului didactic sau a cate-
drei pe perioada în care îndeplinesc aceste funcþii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi cadrelor didactice titulare, cu contract pe perioadã nedeterminatã,
care îndeplinesc funcþia de prefect, subprefect, preºedinte ºi vicepreºedinte al consiliului judeþean, primar,
viceprimar, precum ºi cadrelor didactice trecute în funcþii de conducere, de îndrumare ºi de control în sis-
temul de învãþãmânt, de culturã, de tineret ºi sport. De aceleaºi drepturi beneficiazã ºi personalul de conduce-
re ºi de specialitate de la casa corpului didactic, precum ºi cadrele didactice numite ca personal de conducere
sau în funcþii de specialitate specifice la comisiile ºi agenþiile din subordinea Administraþiei Prezidenþiale, a
Parlamentului, a Guvernului sau a Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(3) Liderii sindicatelor reprezentative din învãþãmânt au dreptul de rezervare a postului, conform
prevederilor legale în vigoare ºi contractului colectiv de muncã la nivel de ramurã.

(4) De prevederile alin. (1) beneficiazã ºi personalul didactic titular cu contract pe perioadã nedeter-
minatã trimis în strãinãtate cu misiuni de stat, cel care lucreazã în organisme internaþionale, precum ºi
însoþitorii acestora, dacã sunt cadre didactice.

(5) Personalului didactic titular cu contract pe perioadã nedeterminatã solicitat în strãinãtate pentru
predare, cercetare, activitate artisticã sau sportivã, pe bazã de contract, ca urmare a unor acorduri, con-
venþii guvernamentale, interuniversitare sau interinstituþionale, i se rezervã postul didactic.

(6) Personalul didactic are dreptul la întreruperea activitãþii didactice, cu rezervarea postului, pentru
creºterea ºi îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, con-
form prevederilor legale în vigoare. De acest drept poate beneficia numai unul dintre pãrinþi sau susþinã-
torii legali.
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(7) Perioada de rezervare a postului didactic, în condiþiile alin. (1)-(6), se considerã vechime în
învãþãmânt.

(8) Personalul didactic titular cu contract pe perioadã nedeterminatã poate beneficia de concediu fãrã
platã pe timp de un an ºcolar, o datã la 10 ani, cu aprobarea unitãþii de învãþãmânt sau, dupã caz, a inspec-
toratului ºcolar, cu rezervarea postului pe perioada respectivã.
SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  55--AA  ••  FFUUNNCCÞÞIIIILLEE  DDEE  CCOONNDDUUCCEERREE,,  DDEE  ÎÎNNDDRRUUMMAARREE  ªªII  DDEE  CCOONNTTRROOLL

AARRTT..  225566
(1) Funcþiile de conducere din unitãþile de învãþãmânt sunt: director ºi director adjunct.
(2) Funcþiile de conducere din inspectoratele ºcolare sunt: inspector ºcolar general ºi inspector ºcolar

general adjunct.
(3) Funcþiile de conducere din unitãþi conexe ale învãþãmântului preuniversitar se stabilesc potrivit

specificului acestora, prin reglementãri ale Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
(4) Funcþiile de îndrumare ºi de control din învãþãmântul preuniversitar sunt:
a) la inspectoratele ºcolare: inspector ºcolar;
b) la Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului: inspector general, inspector principal de

specialitate ºi alte funcþii stabilite prin hotãrâre a Guvernului.
AARRTT..  225577
(1) Funcþia de director ºi de director adjunct se ocupã prin concurs public de cãtre cadre didactice titu-

lare membre ale corpului naþional de experþi în management educaþional.
(2) Concursul pentru ocuparea funcþiilor de director sau de director adjunct se organizeazã de uni-

tatea de învãþãmânt, prin consiliul de administraþie.
(3) În urma promovãrii concursului, directorul încheie contract de management cu primarul/pri-

marul de sector al unitãþii administrativ-teritoriale, respectiv preºedintele consiliului judeþean pe raza
cãreia se aflã unitatea de învãþãmânt.

(4) Directorul ºi directorul adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar nu pot avea, pe perioa-
da exercitãrii mandatului, funcþia de preºedinte sau vicepreºedinte în cadrul unui partid politic, la nivel
local, judeþean sau naþional.

AARRTT..  225588
(1) Consiliul de administraþie stabileºte comisia de concurs pentru ocuparea postului de director,

respectiv director adjunct al unitãþii de învãþãmânt preuniversitar. Din comisie fac parte, obligatoriu,
cadre didactice, un reprezentant al inspectoratului ºcolar, precum ºi un reprezentant al consiliului local,
respectiv judeþean, în funcþie de unitãþile aflate în subordine.

(2) Metodologia de organizare ºi desfãºurare a concursului pentru ocuparea funcþiei de director ºi de
director adjunct se stabileºte prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(3) Consiliul de administraþie valideazã rezultatele concursului de ocupare a funcþiilor de director,
respectiv director adjunct ºi emite decizia de numire în funcþia de director, respectiv de director adjunct.

(4) Modelul-cadru al contractului de management este stabilit prin ordin al ministrului educaþiei,
cercetãrii, tineretului ºi sportului. Dacã în termen de 30 de zile consiliul local/consiliul judeþean nu se pro-
nunþã asupra contractului de management, acesta se considerã aprobat tacit.

(5) Directorul unitãþii de învãþãmânt de stat poate fi eliberat din funcþie prin hotãrârea consiliului de
administraþie, cu votul a 2/3 dintre membri. În aceastã situaþie, este obligatorie realizarea unui audit de
cãtre inspectoratul ºcolar judeþean/al municipiului Bucureºti.

(6) Directorul unitãþii de învãþãmânt particular ºi confesional poate fi eliberat din funcþie, la propu-
nerea consiliului de administraþie, cu votul a 2/3 din membrii sãi, prin decizia persoanei juridice fonda-
toare.

(7) În condiþiile vacantãrii funcþiei de director, pânã la organizarea unui nou concurs, conducerea
interimarã este preluatã, prin hotãrâre a consiliului de administraþie, de cãtre directorul adjunct sau un
cadru didactic membru în consiliul de administraþie, care devine automat ºi ordonator de credite.
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AARRTT..  225599
(1) Inspectorii ºcolari generali, generali adjuncþi ºi directorii caselor corpului didactic sunt numiþi de

ministrul educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului, pe baza unui concurs public, reglementat prin
metodologie elaboratã de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(2) Inspectorii ºcolari generali, generali adjuncþi ºi directorii caselor corpului didactic încheie contract
de management cu ministrul educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului. Contractul de management
poate fi prelungit, cu acordul pãrþilor, în urma evaluãrii performanþelor manageriale.

(3) Directorii unitãþilor destinate activitãþilor extraºcolare sunt numiþi de cãtre inspectorul ºcolar ge-
neral sau de cãtre ministrul educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului, conform subordonãrii acestora,
în urma unui concurs public, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului. Directorul încheie contract de management cu inspectorul ºcolar general sau cu
ministrul educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului, conform subordonãrii acestora. Contractul de ma-
nagement poate fi prelungit, cu acordul pãrþilor, în urma evaluãrii performanþelor manageriale.

AARRTT..  226600
(1) Funcþiile de conducere din inspectoratele ºcolare ºi de director la casa corpului didactic se ocupã,

prin concurs, de cãtre cadre didactice titulare, cu diplomã de licenþã, membre ale corpului naþional de
experþi în management educaþional, care îndeplinesc criteriile de competenþã profesionalã, managerialã
ºi de prestigiu moral evaluate prin:

a) curriculum vitae;
b) calitãþi dovedite în activitatea didacticã ºi în funcþii de conducere, de îndrumare ºi de control, ante-

rioare, în sistemul naþional de învãþãmânt;
c) titlul de doctor sau gradul didactic I;
d) calificativul „foarte bine“ obþinut în ultimii 5 ani;
e) interviu în faþa unei comisii de concurs privind managementul educaþional ºi deontologia profesio-

nalã.
(2) Concursul pentru ocuparea funcþiilor de inspector ºcolar general, inspector ºcolar general adjunct

ºi director la casa corpului didactic se desfãºoarã la sediul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului.

(3) Comisia ministerialã pentru ocuparea funcþiilor de inspector ºcolar general, de inspector ºcolar
general adjunct ºi de director la casa corpului didactic, numitã prin ordin al ministrului educaþiei,
cercetãrii, tineretului ºi sportului, este alcãtuitã din 5 membri, dintre care:

a) pentru funcþia de inspector ºcolar general:
(i) secretarul de stat pentru învãþãmântul preuniversitar, în calitate de preºedinte;
(ii) 3 inspectori ºcolari generali din teritoriu;
(iii) un director din Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, cu competenþe în domeniu;
b) pentru funcþia de inspector ºcolar general adjunct ºi de director la casa corpului didactic:
(i) secretarul de stat pentru învãþãmântul preuniversitar, în calitate de preºedinte;
(ii) 2 inspectori ºcolari generali din teritoriu;
(iii) inspectorul ºcolar general al inspectoratului ºcolar pentru care se organizeazã concursul;
(iv) un director din Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, cu competenþe în domeniu.
(4) În comisiile de concurs participã, cu statut de observator, reprezentanþii organizaþiilor sindicale

reprezentative la nivel de ramurã a învãþãmântului.
(5) Contestaþiile la hotãrârile comisiei prevãzute la alin. (3) se adreseazã ministrului educaþiei,

cercetãrii, tineretului ºi sportului, în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor concursului.
Hotãrârea acestuia poate fi atacatã la instanþa de judecatã competentã.

AARRTT..  226611
(1) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, respectiv inspectoratele ºcolare vacan-

teazã, în condiþiile legii, posturile corespunzãtoare funcþiilor de îndrumare ºi de control cuprinse în orga-
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nigramele proprii ºi asigurã publicarea acestora în presa centralã/localã ºi la sediul propriu, cu cel puþin
30 de zile înainte de organizarea concursului.

(2) Funcþiile de îndrumare ºi de control din inspectoratele ºcolare se ocupã, prin concurs, de cadre
didactice din cadrul corpului naþional de experþi.

(3) Funcþiile de îndrumare ºi de control din Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului se
ocupã prin concurs.

(4) Concursul pentru ocuparea funcþiilor de îndrumare ºi de control constã în:
a) curriculum vitae, analiza ºi evaluarea acestuia;
b) inspecþie specialã la clasã;
c) probã practicã, constând din asistenþã la ore, analizã de lecþii ºi întocmirea procesului-verbal de

inspecþie;
d) interviu în faþa unei comisii de concurs privind managementul educaþional ºi deontologia profe-

sionalã;
e) probã scrisã în profilul postului pentru care candideazã.
(5) Comisia pentru concursul de ocupare a funcþiilor de îndrumare ºi de control din inspectoratul

ºcolar este formatã din: inspectorul ºcolar general - în calitate de preºedinte; un reprezentant al
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului; un profesor sau un conferenþiar universitar din
profilul postului pentru care candideazã.

(6) Comisia pentru concursul de ocupare a funcþiilor de îndrumare ºi de control din Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului este formatã din: secretarul de stat al departamentului în
care se aflã postul scos la concurs - în calitate de preºedinte; directorul general din departamentul respec-
tiv; un profesor sau un conferenþiar universitar din profilul postului, stabilit de ministrul educaþiei,
cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(7) Reprezentanþii organizaþiilor sindicale reprezentative la nivel de ramurã a învãþãmântului au
drept de acces la documentele comisiilor de concurs.

(8) Numirea personalului didactic admis la concurs, în funcþiile de îndrumare ºi de control din inspec-
toratele ºcolare, se face de cãtre inspectorul ºcolar general, cu avizul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului, iar în funcþiile de îndrumare ºi control din cadrul ministerului, prin ordin al min-
istrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(9) Inspectorii ºcolari încheie contract de management cu inspectorul ºcolar general. Contractul de
management poate fi prelungit, cu acordul pãrþilor, în urma evaluãrii performanþelor manageriale.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  66--AA  ••  NNOORRMMAA  DDIIDDAACCTTIICCÃÃ
AARRTT..  226622
(1) Activitatea personalului didactic de predare se realizeazã într-un interval de timp zilnic de 8 ore,

respectiv 40 de ore pe sãptãmânã, ºi cuprinde:
a) activitãþi didactice de predare-învãþare-evaluare ºi de instruire practicã ºi examene de final de ciclu

de studii, conform planurilor-cadru de învãþãmânt;
b) activitãþi de pregãtire metodico-ºtiinþificã;
c) activitãþi de educaþie, complementare procesului de învãþãmânt: mentorat, ºcoalã dupã ºcoalã,

învãþare pe tot parcursul vieþii.
(2) Activitãþile concrete prevãzute la alin. (1), care corespund profilului, specializãrii ºi aptitudinilor

persoanei care ocupã postul didactic respectiv, sunt prevãzute în fiºa individualã a postului. Aceasta se
aprobã în consiliul de administraþie, se revizuieºte anual ºi constituie anexã la contractul individual de
muncã.

(3) Norma didacticã de predare-învãþare-evaluare ºi de instruire practicã ºi de evaluare curentã a pre-
ºcolarilor ºi a elevilor în clasã reprezintã numãrul de ore corespunzãtor activitãþilor prevãzute la alin. (1)
lit. a) ºi se stabileºte dupã cum urmeazã:
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a) un post de profesor pentru învãþãmântul preºcolar pentru fiecare grupã cu program normal, con-
stituitã în educaþia timpurie;

b) un post de profesor pentru învãþãmântul primar pentru fiecare clasã din învãþãmântul primar sau
pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;

c) 18 ore pe sãptãmânã pentru profesorii din învãþãmântul secundar ºi terþiar non-universitar, pentru
profesorii din unitãþile ºi clasele cu program integrat ºi suplimentar de artã ºi sportiv, precum ºi din
unitãþile cu activitãþi extraºcolare ºi din centrele sau cabinetele de asistenþã psihopedagogicã;

d) 24 de ore pe sãptãmânã pentru profesorii de instruire practicã;
e) pentru personalul didactic din învãþãmântul special, norma didacticã se stabileºte astfel: profesori

la predare - 16 ore pe sãptãmânã; profesor-educator ºi profesor pentru instruire practicã - 20 de ore pe sãp-
tãmânã;

f) un post pentru personalul didactic din învãþãmântul special integrat, pentru cel din centrele logo-
pedice interºcolare, pentru personalul didactic itinerant, pentru profesori care efectueazã terapiile speci-
fice, profesori pentru cultura fizicã medicalã, kinetoterapie, educaþia psihomotricã ºi altele, în funcþie de
tipul ºi gradul de deficienþã, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului;

g) un post de profesor documentarist în centrele de documentare ºi informare.
(4) Norma didacticã de predare-învãþare-evaluare ºi de instruire practicã ºi de evaluare curentã a pre-

ºcolarilor ºi a elevilor în clasã se reduce cu douã ore pe sãptãmânã în cazul cadrelor didactice care au cali-
tatea de mentor.

AARRTT..  226633
(1) Norma didacticã în învãþãmântul preuniversitar cuprinde ore prevãzute în planurile-cadru de

învãþãmânt la disciplinele corespunzãtoare specializãrii sau specializãrilor înscrise pe diploma de licenþã
ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestã obþinerea
de competenþe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare
înscris pe diplomã.

(2) Prin excepþie, în norma didacticã prevãzutã la alin. (1), se pot include ºi ore de la disciplinele sta-
bilite prin metodologia aprobatã de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, cu
menþinerea drepturilor salariale.

(3) În situaþia în care norma didacticã nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) ºi (2), aceas-
ta se poate completa cu activitãþile prevãzute la art. 262 alin. (1) lit. c).

(4) Orele de limbi strãine din învãþãmântul primar pot fi predate, în condiþiile prezentei legi, de pro-
fesorii pentru învãþãmântul primar de la grupa sau clasa respectivã, în cadrul activitãþilor postului, dacã
fac dovada calificãrii prin diploma de studii ori prin certificatul de competenþã. Orele de limbi strãine din
învãþãmântul primar pot fi predate ºi de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în
norma acestora, sau prin plata cu ora, în cazul în care profesorii pentru învãþãmântul primar de la grupa
ori clasa respectivã nu fac dovada calificãrii prin diploma de studii sau prin certificatul de competenþã.

(5) Orele de limbi strãine din învãþãmântul primar pot fi predate, în condiþiile prezentei legi, de pro-
fesorii pentru învãþãmântul primar de la clasa respectivã, dacã fac dovada calificãrii prin diploma de studii
sau prin certificatul de competenþã ºi sunt remunerate prin plata cu ora. Orele de limbi strãine din
învãþãmântul primar pot fi predate ºi de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în
norma acestora, sau prin plata cu ora.

(6) Profesorii pentru învãþãmântul primar de la clasele cu predare în limbile minoritãþilor naþionale
sunt remuneraþi, prin plata cu ora, pentru orele care depãºesc numãrul de ore prevãzut în planurile de
învãþãmânt de la clasele cu predare în limba românã.

(7) În învãþãmântul primar, orele de educaþie fizicã prevãzute în planurile de învãþãmânt sunt predate
de profesori cu studii superioare de specialitate.

(8) În palatele ºi în cluburile copiilor, norma didacticã cuprinde activitãþile prevãzute în planurile de
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educaþie corespunzãtoare profilurilor cercurilor ºi atelierelor, aprobate prin regulament de Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, în limitele normelor didactice stabilite la art. 262 alin. (3).

(9) Prin excepþie, dacã norma didacticã a profesorilor din învãþãmântul gimnazial nu se poate consti-
tui conform prevederilor alin. (1) ºi art. 262 alin. (3), aceasta poate fi constituitã din 2/3 din ore de la spe-
cializarea sau specializãrile de bazã ºi completatã cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori
prin adãugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c). În învãþãmântul gimnazial din mediul
rural norma didacticã se poate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau specialitãþile de bazã ºi com-
pletatã cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adãugare de ore conform prevederilor
art. 262 alin. (1) lit. c).

(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare ºi de control poate fi degrevat parþial de norma
didacticã de predare, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului
ºi sportului.

(11) Timpul sãptãmânal de activitate a personalului didactic auxiliar este identic cu cel stabilit pentru
personalul cu funcþii echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestuia sunt pre-
vãzute în fiºa individualã a postului.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  77--AA  ••  DDIISSTTIINNCCÞÞIIII
AARRTT..  226644
(1) Personalul didactic din învãþãmântul preuniversitar beneficiazã de gradaþie de merit, acordatã

prin concurs. Aceastã gradaþie se acordã pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspec-
toratului ºcolar ºi reprezintã 25% din salariul de bazã. Gradaþia de merit se atribuie pe o perioadã de 5 ani.

(2) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului elaboreazã metodologia ºi criteriile de acor-
dare a gradaþiei de merit, cu consultarea federaþiilor sindicale reprezentative la nivel de ramurã de învãþãmânt.

AARRTT..  226655
(1) Personalul didactic cu rezultate excelente în activitatea didacticã, educativã ºi ºtiinþificã poate

primi decoraþii, ordine, medalii, titluri, potrivit legii.
(2) Ordinele ºi medaliile care pot fi conferite personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar

sunt: Ordinul Spiru Haret clasele Comandor, Cavaler ºi Ofiþer, Medalia Membru de onoare al corpului
didactic. Medalia se acordã cadrelor didactice pensionabile, cu activitate deosebitã în învãþãmânt.

(3) În afara distincþiilor prevãzute la alin. (2), ministrul educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului
este autorizat sã acorde personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar urmãtoarele distincþii:

a) adresã de mulþumire publicã;
b) diplomã „Gheorghe Lazãr“ clasele I, a II-a ºi a III-a;
c) diplomã de excelenþã, care se acordã cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, cu activitate

deosebitã în învãþãmânt.
(4) Diploma „Gheorghe Lazãr“ clasele I, a II-a ºi a III-a este însoþitã de un premiu de 20%, 15% ºi,

respectiv, 10% din suma salariilor de bazã primite în ultimele 12 luni de activitate. Diploma de excelenþã
este însoþitã de un premiu de 20% din suma salariilor de bazã primite în ultimele 12 luni de activitate.

(5) Distincþiile ºi premiile prevãzute la alin. (3) se acordã în baza unui regulament aprobat prin ordin
al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului, în limita unui procent de 1% din numãrul total
al posturilor didactice din fiecare judeþ/sector al municipiului Bucureºti.

(6) Fondurile pentru acordarea distincþiilor prevãzute la alin. (3) sunt asigurate de Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  88--AA  ••  DDRREEPPTTUURRII  ªªII  OOBBLLIIGGAAÞÞIIII
AARRTT..  226666
Personalul din învãþãmântul preuniversitar are drepturi ºi obligaþii care decurg din legislaþia în

vigoare, din prezenta lege, din regulamente specifice ºi din prevederile contractului individual de muncã.
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AARRTT..  226677
(1) Cadrele didactice beneficiazã de concediu anual cu platã, în perioada vacanþelor ºcolare, cu o

duratã de 62 de zile lucrãtoare; în cazuri bine justificate, conducerea unitãþii de învãþãmânt poate între-
rupe concediul legal, persoanele în cauzã urmând a fi remunerate pentru munca depusã.

(2) Perioadele de efectuare a concediului de odihnã pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de con-
siliul de administraþie, în funcþie de interesul învãþãmântului ºi al celui în cauzã, dar cu asigurarea persona-
lului didactic necesar pentru desfãºurarea examenelor naþionale.

(3) Neefectuarea concediului anual dã dreptul la efectuarea concediului restant în vacanþele anului
ºcolar urmãtor.

AARRTT..  226688
(1) Cadrele didactice care redacteazã teza de doctorat sau lucrãri în interesul învãþãmântului pe bazã

de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plãtit, o singurã datã, cu aprobarea
consiliului de administraþie al unitãþii de învãþãmânt.

(2) Personalul didactic aflat în situaþia prevãzutã la alin. (1) nu poate fi încadrat în activitãþi didactice
retribuite în regim de platã cu ora.

(3) În situaþia desfiinþãrii unei unitãþi de învãþãmânt de stat, salariaþii disponibilizaþi primesc salarii
compensatorii, conform legii.

AARRTT..  226699
Personalul de conducere, de îndrumare ºi de control din inspectoratele ºcolare ºi casele corpului

didactic beneficiazã de concediu de odihnã, conform Codului muncii.
AARRTT..  227700
Normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul

Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului împreunã cu reprezentanþii organizaþiilor sindicale reprezen-
tative la nivel de ramurã a învãþãmântului.

AARRTT..  227711
Dreptul la iniþiativã profesionalã constã în:
a) conceperea activitãþii profesionale ºi realizarea obiectivelor educaþionale ale disciplinelor de

învãþãmânt, prin metodologii care respectã principiile psihopedagogice;
b) utilizarea bazei materiale ºi a resurselor învãþãmântului, în scopul realizãrii obligaþiilor profe-

sionale;
c) punerea în practicã a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învãþãmânt.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  99--AA  ••  DDRREEPPTTUULL  LLAA  SSEECCUURRIITTAATTEE  AALL  PPEERRSSOONNAALLUULLUUII  DDIIDDAACCTTIICC
AARRTT..  227722
(1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfãºurãrii activitãþii didactice de nicio autoritate

ºcolarã sau publicã.
(2) Prin excepþie de la prevederile alin. (1), nu se considerã perturbare a cadrelor didactice în tim-

pul desfãºurãrii activitãþii didactice intervenþia autoritãþilor ºcolare ºi/sau publice în situaþiile în care
sãnãtatea fizicã sau psihicã a elevilor ori a personalului este pusã în pericol în orice mod, conform con-
statãrii personalului de conducere, respectiv în timpul exerciþiilor de alarmare pentru situaþii de
urgenþã.

(3) Înregistrarea prin orice procedee a activitãþii didactice poate fi fãcutã numai cu acordul celui care
o conduce.

(4) Multiplicarea, sub orice formã, a înregistrãrilor activitãþii didactice de cãtre elevi sau de cãtre alte
persoane este permisã numai cu acordul cadrului didactic respectiv.

(5) Înregistrarea prin orice procedee a activitãþilor desfãºurate în spaþiile ºcolare este permisã numai
cu acordul personalului de conducere, cu excepþia celor de la alin. (3).
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SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  1100--AA  ••  DDRREEPPTTUULL  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAARREE  LLAA  VVIIAAÞÞAA  SSOOCCIIAALLÃÃ
AARRTT..  227733
(1) Personalul didactic are dreptul sã participe la viaþa socialã ºi publicã, în beneficiul propriu, în

interesul învãþãmântului.
(2) Personalul didactic are dreptul sã facã parte din asociaþii ºi organizaþii sindicale, profesionale ºi

culturale, naþionale ºi internaþionale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii.
(3) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaþiul ºcolar ºi poate întreprinde

acþiuni în nume propriu în afara acestui spaþiu, dacã acestea nu afecteazã prestigiul învãþãmântului ºi dem-
nitatea profesiei de educator, respectiv prevederile prezentei legi.

AARRTT..  227744
(1) Personalul didactic beneficiazã, în limita fondurilor alocate prin buget, din fonduri extrabugetare

sau sponsorizãri, de acoperirea integralã ori parþialã a cheltuielilor de deplasare ºi de participare la mani-
festãri ºtiinþifice organizate în strãinãtate, cu aprobarea consiliului de administraþie al unitãþii de
învãþãmânt.

(2) Personalul prevãzut la alin. (1) înainteazã unitãþii de învãþãmânt propuneri de valorificare a rezul-
tatelor acþiunii pentru care a primit aprobarea de deplasare.

AARRTT..  227755
(1) Cadrele didactice au obligaþia moralã sã îºi acorde respect reciproc ºi sprijin în îndeplinirea obliga-

þiilor profesionale.
(2) Personalul didactic de conducere, de îndrumare ºi de control, precum ºi personalul didactic au-

xiliar au obligaþia de a respecta atribuþiile prevãzute în fiºa postului.
(3) Personalul didactic de conducere, de îndrumare ºi de control, precum ºi personalul didactic au-

xiliar au obligaþia de a participa la activitãþi de formare continuã, în condiþiile legii.
AARRTT..  227766
Personalului didactic din unitãþile de învãþãmânt conexe, care nu dispune de locuinþã în localitatea

unde are postul, i se deconteazã cheltuielile de transport, conform legii.
AARRTT..  227777
Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiþi de plata taxelor de înscriere la concursurile

de admitere în învãþãmântul superior ºi beneficiazã de gratuitate la cazare în cãmine ºi internate.
AARRTT..  227788
Personalul didactic ºi didactic auxiliar din învãþãmânt beneficiazã de o compensaþie de la bugetul

asigurãrilor sociale de stat de 50% din valoarea cazãrii, mesei ºi a tratamentului în bazele de odihnã ºi
tratament.

AARRTT..  227799
Personalul didactic titular care din proprie iniþiativã solicitã sã se specializeze/sã continue studiile are

dreptul la concediu fãrã platã. Durata totalã a acestuia nu poate depãºi 3 ani într-un interval de 7 ani.
Aprobãrile în aceste situaþii sunt de competenþa unitãþii ºcolare prin consiliul de administraþie, dacã se face
dovada activitãþii respective.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  1111--AA  ••  RRÃÃSSPPUUNNDDEERREEAA  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRÃÃ  ººII  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLÃÃ
AARRTT..  228800
(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum ºi cel de conducere, de îndrumare ºi de

control din învãþãmântul preuniversitar rãspund disciplinar pentru încãlcarea cu vinovãþie a îndatoririlor
ce le revin potrivit contractului individual de muncã, precum ºi pentru încãlcarea normelor de com-
portare care dãuneazã interesului învãþãmântului ºi prestigiului unitãþii/instituþiei, conform legii.

(2) Sancþiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevãzut la alin. (1), în raport cu gravitatea
abaterilor, sunt:

a) observaþie scrisã;
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b) avertisment;
c) diminuarea salariului de bazã, cumulat, când este cazul, cu indemnizaþia de conducere, de îndru-

mare ºi de control, cu pânã la 15%, pe o perioadã de 1-6 luni;
d) suspendarea, pe o perioadã de pânã la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea

unei funcþii didactice superioare sau pentru obþinerea gradelor didactice ori a unei funcþii de conducere,
de îndrumare ºi de control;

e) destituirea din funcþia de conducere, de îndrumare ºi de control din învãþãmânt;
f) desfacerea disciplinarã a contractului individual de muncã.
(3) Orice persoanã poate sesiza unitatea de învãþãmânt/instituþia de învãþãmânt cu privire la

sãvârºirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinarã. Sesizarea se face în scris ºi se înregistreazã la
registratura unitãþii/instituþiei de învãþãmânt.

(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate sãvârºite de personalul didactic, personalul de conducere
al unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, personalul de îndrumare ºi de control din cadrul inspec-
toratelor ºcolare ºi de personalul de îndrumare ºi de control din cadrul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului, comisiile de cercetare disciplinarã se constituie dupã cum urmeazã:

a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintã organiza-
þia sindicalã din care face parte persoana aflatã în discuþie sau este un reprezentant al salariaþilor, iar
ceilalþi au funcþia didacticã cel puþin egalã cu a celui care a sãvârºit abaterea;

b) pentru personalul de conducere al unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, comisii formate din 3-5
membri, dintre care un reprezentant al salariaþilor, iar ceilalþi au funcþia didacticã cel puþin egalã cu a celui
care a sãvârºit abaterea. Din comisie face parte ºi un inspector din cadrul inspectoratului ºcolar
judeþean/al municipiului Bucureºti;

c) pentru personalul de îndrumare ºi de control din cadrul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintã organizaþia sindicalã
din care face parte persoana aflatã în discuþie sau este un reprezentant al salariaþilor, iar ceilalþi au funcþia
didacticã cel puþin egalã cu a celui care a sãvârºit abaterea;

d) pentru personalul de conducere al inspectoratelor ºcolare judeþene/al municipiului Bucureºti,
comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaþilor, iar ceilalþi au funcþia didacticã
cel puþin egalã cu a celui care a sãvârºit abaterea.

(5) Comisiile de cercetare disciplinarã sunt numite de:
a) consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt preuniversitar, pentru personalul didactic ºi per-

sonalul de conducere al acesteia;
b) ministrul educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului, pentru funcþiile de îndrumare ºi de control

din cadrul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, precum ºi pentru personalul de con-
ducere din inspectoratele ºcolare judeþene/al municipiului Bucureºti.

(6) În cadrul cercetãrii abaterii prezumate se stabilesc faptele ºi urmãrile acestora, împrejurãrile în
care au fost sãvârºite, existenþa sau inexistenþa vinovãþiei, precum ºi orice alte date concludente. Audierea
celui cercetat ºi verificarea apãrãrii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la
audiere, deºi a fost înºtiinþat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum ºi de a da declaraþii scrise se
constatã prin proces-verbal ºi nu împiedicã finalizarea cercetãrii. Cadrul didactic cercetat are dreptul sã
cunoascã toate actele cercetãrii ºi sã îºi producã probe în apãrare.

(7) Cercetarea faptei ºi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data con-
statãrii acesteia, consemnatã în condica de inspecþii sau la registratura generalã a unitãþii de învãþãmânt
preuniversitar/instituþiei. Persoanei nevinovate i se comunicã în scris inexistenþa faptelor pentru care a
fost cercetatã.

(8) Persoanele sancþionate încadrate în unitãþile de învãþãmânt au dreptul de a contesta, în termen de
15 zile de la comunicare, decizia respectivã la colegiul de disciplinã de pe lângã inspectoratul ºcolar.
Personalul de conducere, de îndrumare ºi de control din inspectoratele ºcolare ºi din Ministerul Educaþiei,
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Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, care a fost sancþionat, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de
la comunicare, decizia respectivã la Colegiul central de disciplinã al Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului.

(9) Normele privind componenþa, organizarea ºi funcþionarea, precum ºi atribuþiile colegiului de dis-
ciplinã de pe lângã inspectoratul ºcolar ºi ale Colegiului central de disciplinã al Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaþiei,
cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(10) Dreptul persoanei sancþionate de a se adresa instanþelor judecãtoreºti este garantat.
AARRTT..  228811
(1) Pentru personalul didactic din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar, propunerea de sancþionare

se face de cãtre director sau de cel puþin 2/3 din numãrul total al membrilor consiliului de administraþie.
Sancþiunile aprobate de consiliul de administraþie sunt puse în aplicare ºi comunicate prin decizie a direc-
torului unitãþii de învãþãmânt preuniversitar.

(2) Pentru personalul de conducere al unitãþii de învãþãmânt preuniversitar, propunerea de
sancþionare se face de cãtre consiliul de administraþie al unitãþii de învãþãmânt preuniversitar ºi se comu-
nicã prin decizie a inspectorului ºcolar general.

(3) Pentru personalul de conducere din inspectoratele ºcolare ºi casele corpului didactic, propunerea
de sancþionare se face de ministrul educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului ºi se comunicã prin ordin.

(4) Pentru personalul de îndrumare ºi control din Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului, propunerea de sancþionare se face, dupã caz, de ministrul educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi
sportului, respectiv de secretarul de stat sau de ºeful ierarhic al persoanei în cauzã ºi se comunicã prin
ordin.

AARRTT..  228822
Sancþiunea se stabileºte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit aceastã

comisie ºi se comunicã celui în cauzã, prin decizie scrisã, dupã caz, de cãtre directorul unitãþii de
învãþãmânt, inspectorul ºcolar general sau ministrul educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

AARRTT..  228833
Rãspunderea patrimonialã a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum ºi a celui

de conducere, de îndrumare ºi de control din învãþãmântul preuniversitar se stabileºte potrivit legislaþiei
muncii. Decizia de imputare, precum ºi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor ºi a prejudiciilor se fac
de conducerea unitãþii sau a instituþiei al cãrei salariat este cel în cauzã, în afarã de cazurile când, prin lege,
se dispune altfel.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  1122--AA  ••  PPEENNSSIIOONNAARREEAA
AARRTT..  228844
(1) Personalul didactic beneficiazã de pensie în condiþiile prevãzute de legislaþia de asigurãri sociale

ºi pensii care reglementeazã sistemul public de pensii.
(2) Personalul didactic de conducere, de îndrumare ºi de control din învãþãmântul de stat se pen-

sioneazã la data împlinirii vârstei legale de pensionare. Dupã data împlinirii vârstei legale de pensionare,
se interzice îndeplinirea oricãrei funcþii de conducere, de îndrumare sau de control.

(3) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de conducere, de îndrumare ºi de con-
trol se poate face ºi în timpul anului ºcolar, cu aprobarea consiliului de administraþie al unitãþii de
învãþãmânt, respectiv al inspectoratului ºcolar.

(4) Cadrele didactice pensionate pot desfãºura activitãþi didactice, salarizate prin plata cu ora, dupã
împlinirea vârstei standard de pensionare.

(5) Personalul didactic pensionat din învãþãmânt beneficiazã de asistenþã medicalã ºi de acces la case-
le de odihnã ºi la bazele de tratament ale cadrelor didactice.
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CAP. II • Statutul personalului didactic ºi de cercetare din
învãþãmântul superior
SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  11  ••  NNOORRMMAA  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRÃÃ

AARRTT..  228855
(1) În instituþiile de învãþãmânt superior funcþiile didactice sunt:
a) asistent universitar;
b) lector universitar/ºef de lucrãri;
c) conferenþiar universitar;
d) profesor universitar.
(2) În instituþiile de învãþãmânt superior funcþiile de cercetare sunt:
a) asistent cercetare;
b) cercetãtor ºtiinþific;
c) cercetãtor ºtiinþific gradul III;
d) cercetãtor ºtiinþific gradul II;
e) cercetãtor ºtiinþific gradul I.
(3) Echivalenþa funcþiilor din cercetare cu funcþiile didactice este urmãtoarea:
a) cercetãtor ºtiinþific se echivaleazã cu asistent universitar, pentru persoanele care deþin o diplomã

de doctor;
b) cercetãtor ºtiinþific gradul III se echivaleazã cu lector universitar/ºef de lucrãri;
c) cercetãtor ºtiinþific gradul II se echivaleazã cu conferenþiar universitar;
d) cercetãtor ºtiinþific gradul I se echivaleazã cu profesor universitar.
(4) În învãþãmântul superior poate funcþiona personal didactic asociat pentru urmãtoarele funcþii: lec-

tor universitar/ºef de lucrãri, conferenþiar universitar ºi profesor universitar.
(5) În raport cu necesitãþile academice proprii, senatul universitar poate aproba, pe o duratã determi-

natã, invitarea în cadrul instituþiei de învãþãmânt superior a unor cadre didactice universitare ºi a altor
specialiºti cu valoare recunoscutã în domeniu, din þarã sau din strãinãtate, în calitate de cadre didactice
universitare asociate invitate. În cazul specialiºtilor fãrã grad didactic universitar recunoscut în þarã, sena-
tul universitar aprobã, prin evaluare, gradul didactic corespunzãtor performanþei, în conformitate cu stan-
dardele naþionale.

(6) Acolo unde este cazul, obþinerea permisului de muncã este sarcina instituþiei de învãþãmânt supe-
rior angajatoare.

(7) În departamente, în ºcoli doctorale, în institute de cercetare, în centre de cercetare ºi micropro-
ducþie sau în alte unitãþi pot funcþiona pe posturi distincte ºi personal de cercetare, personal de cercetare
asociat, inclusiv studenþi din toate cele 3 cicluri, precum ºi alte categorii de personal, potrivit legii.
Angajarea acestora se face conform legii.

AARRTT..  228866
(1) Statele de funcþii ale personalului didactic ºi de cercetare se întocmesc anual, prin stabilirea de

norme universitare, cu cel puþin 15 zile înainte de începerea fiecãrui an universitar ºi nu se pot modifica
în timpul anului universitar.

(2) Funcþiile didactice ºi numãrul posturilor se stabilesc þinând seama de:
a) planurile de învãþãmânt;
b) formaþiunile de studiu;
c) normele universitare.
(3) În statul de funcþii sunt înscrise, în ordine ierarhicã, posturile didactice ºi de cercetare ocupate sau

vacante, specificându-se funcþiile didactice ºi de cercetare corespunzãtoare ºi numãrul sãptãmânal de ore
convenþionale repartizate pe activitãþi de predare, seminare, lucrãri practice sau de laborator, îndrumare
de proiecte, îndrumare a studenþilor ºi a studenþilor-doctoranzi, practicã de specialitate, de cercetare ºi
activitãþi echivalente acestora, la disciplinele din planul de învãþãmânt.
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(4) Statele de funcþii se întocmesc la nivelul departamentelor sau al ºcolilor doctorale, prin con-
sultarea membrilor acestora, ca urmare a precizãrii sarcinilor didactice ºi de cercetare de cãtre consiliul
facultãþii. La departamentele cu discipline la mai multe facultãþi, statele de funcþii se completeazã pe baza
notelor de comandã, avizate de conducerea instituþiei de învãþãmânt superior.

(5) Statul de funcþii al personalului didactic ºi de cercetare se avizeazã de consiliul facultãþii sau, dupã
caz, de consiliul ºcolii doctorale ºi se aprobã de senatul universitar.

(6) Numãrul posturilor pentru personalul didactic ºi de cercetare auxiliar se stabileºte de senatul uni-
versitar, în funcþie de bugetul ºi specificul instituþiei, al facultãþii, al programului de studii, al departamen-
tului sau al ºcolii doctorale.

(7) Nomenclatorul general de funcþii didactice ºi de cercetare auxiliare din învãþãmântul superior, pre-
cum ºi nivelul studiilor necesare pentru ocuparea acestor funcþii se elaboreazã de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, împreunã cu Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale.

(8) Angajarea personalului didactic ºi de cercetare auxiliar ºi nedidactic se face prin concurs organizat
de facultate sau de ºcoala doctoralã, potrivit legii.

(9) Atribuþiile personalului didactic auxiliar ºi nedidactic sunt stabilite în fiºa individualã a postului,
avizatã, dupã caz, de decan, de directorul departamentului sau de conducãtorul ºcolii doctorale ºi apro-
batã de rector, constituind anexã la contractul individual de muncã.

AARRTT..  228877
(1) Norma universitarã cuprinde:
a) norma didacticã;
b) norma de cercetare.
(2) Norma didacticã poate cuprinde:
a) activitãþi de predare;
b) activitãþi de seminar, lucrãri practice ºi de laborator, îndrumare de proiecte de an;
c) îndrumarea elaborãrii lucrãrilor de licenþã;
d) îndrumarea elaborãrii disertaþiilor de master;
e) îndrumarea elaborãrii tezelor de doctorat;
f) alte activitãþi didactice, practice ºi de cercetare ºtiinþificã înscrise în planurile de învãþãmânt;
g) conducerea activitãþilor didactico-artistice sau sportive;
h) activitãþi de evaluare;
i) tutorat, consultaþii, îndrumarea cercurilor ºtiinþifice studenþeºti, a studenþilor în cadrul sistemului

de credite transferabile;
j) participarea la consilii ºi în comisii în interesul învãþãmântului.
(3) Norma didacticã sãptãmânalã în învãþãmântul superior se cuantificã în ore convenþionale.
(4) Norma didacticã se stabileºte conform planului de învãþãmânt ºi se calculeazã ca normã medie sãp-

tãmânalã, indiferent de perioada semestrului universitar în care este efectuatã. Norma medie sãptãmâ-
nalã se stabileºte prin împãrþirea numãrului de ore convenþionale din fiºa individualã a postului la
numãrul de sãptãmâni înscris în planul de învãþãmânt pentru activitatea didacticã de predare ºi de semi-
nar din întregul an universitar.

(5) Ora convenþionalã este ora didacticã de activitãþi prevãzute la alin. (2) lit. b) din învãþãmântul uni-
versitar de licenþã.

(6) În învãþãmântul universitar de licenþã, ora de activitãþi de predare reprezintã douã ore con-
venþionale.

(7) În învãþãmântul universitar de master ºi în învãþãmântul universitar de doctorat, ora de activitãþi
de predare reprezintã 2,5 ore convenþionale, iar ora de activitãþi prevãzute la alin. (2) lit. b) reprezintã 1,5
ore convenþionale.

(8) În cazul predãrii integrale în limbi de circulaþie internaþionalã, la ciclurile de licenþã, master ºi doc-
torat, activitãþile de predare, seminar sau alte activitãþi pot fi normate cu un coeficient suplimentar multi-
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plicativ de 1,25. Fac excepþie de la aceastã prevedere orele de predare a limbii respective.
(9) Activitãþile prevãzute la alin. (2) lit. c)-j), cuprinse în norma didacticã, se cuantificã în ore con-

venþionale, printr-o metodologie aprobatã de senatul universitar, în funcþie de programul de studii, de
profil ºi de specializare, astfel încât unei ore fizice de activitãþi sã îi corespundã minimum 0,5 ore con-
venþionale.

(10) Norma didacticã sãptãmânalã minimã pentru activitãþile prevãzute la alin. (2) lit. a)-f) se
stabileºte dupã cum urmeazã:

a) profesor universitar: 7 ore convenþionale, dintre care cel puþin 4 ore convenþionale de activitãþi de
predare;

b) conferenþiar universitar: 8 ore convenþionale, dintre care cel puþin 4 ore convenþionale de activitãþi
de predare;

c) lector universitar/ºef de lucrãri: 10 ore convenþionale, dintre care cel puþin douã ore convenþionale
de activitãþi de predare;

d) asistent universitar: 11 ore convenþionale, cuprinzând activitãþi prevãzute la alin. (2) lit. b), c) ºi f).
(11) Prin excepþie, norma personalului didactic prevãzut la alin. (10) lit. a)-c) care, datoritã specificu-

lui disciplinelor, nu are în structura postului ore de curs se majoreazã cu douã ore convenþionale.
(12) Norma didacticã nu poate depãºi 16 ore convenþionale pe sãptãmânã.
(13) Norma didacticã prevãzutã la alin. (10) ºi (11) reprezintã limita minimã privind normarea activi-

tãþii didactice. Senatul universitar, în baza autonomiei universitare, poate mãri, prin regulament, norma
didacticã sãptãmânalã minimã, cu respectarea standardelor de asigurare a calitãþii, fãrã a depãºi limita
maximã prevãzutã la alin. (12).

(14) Norma didacticã a personalului didactic care nu desfãºoarã activitãþi de cercetare ºtiinþificã sau
echivalente acestora este superioarã celei minime, fãrã a depãºi limita maximã prevãzutã la alin. (12), con-
form deciziei consiliului facultãþii, la propunerea directorului de departament, sau deciziei consiliului ºco-
lii doctorale.

(15) Prin excepþie, în situaþia în care norma didacticã nu poate fi alcãtuitã conform alin. (10) ºi (11),
diferenþele pânã la norma didacticã minimã se completeazã cu activitãþi de cercetare ºtiinþificã, cu acordul
consiliului facultãþii, la propunerea directorului de departament, respectiv cu acordul consiliului ºcolii
doctorale. Diminuarea normei didactice este de cel mult 1/2 din norma respectivã, iar ora de cercetare
este echivalentã cu 0,5 ore convenþionale. Cadrul didactic îºi menþine calitatea de titular în funcþia didac-
ticã obþinutã prin concurs.

(16) Cadrele didactice titulare a cãror normã didacticã nu poate fi constituitã conform prevederilor
alin. (10)-(15) pot fi trecute temporar, la cererea acestora, cu normã integralã de cercetare ºtiinþificã,
menþinându-ºi calitatea de titular în funcþia didacticã obþinutã prin concurs. În aceastã perioadã, cadrul
didactic are obligaþiile personalului de cercetare din învãþãmântul superior.

(17) În limitele prevãzute de prezentul articol, senatul universitar stabileºte, diferenþiat, norma uni-
versitarã efectivã, în funcþie de domeniu, de specializare, de ponderea disciplinelor în pregãtirea de spe-
cialitate a studenþilor ºi de dimensiunea formaþiunilor de studiu.

(18) În departamente, ºcoli doctorale, unitãþi sau centre de cercetare ºi microproducþie poate
funcþiona pe posturi distincte ºi personal de cercetare cu contract de muncã pe perioadã determinatã sau
nedeterminatã.

(19) Personalul de cercetare din învãþãmântul superior desfãºoarã activitãþi specifice, stabilite în fiºa
individualã a postului de cãtre conducerea departamentului sau a ºcolii doctorale.

(20) Personalul didactic auxiliar ºi nedidactic din învãþãmântul superior desfãºoarã activitãþi specifice
stabilite în fiºa individualã a postului. În instituþiile de învãþãmânt superior de stat, timpul sãptãmânal de
lucru al acestuia este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcþii echivalente din celelalte sectoare
bugetare, potrivit legii.

(21) Personalul care exercitã o funcþie de conducere în cadrul instituþiei de învãþãmânt superior sau
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de îndrumare ºi control în cadrul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului poate benefi-
cia de o reducere a normei didactice de cel mult 30%, cu aprobarea senatului universitar.

(22) Suma totalã a orelor de muncã dintr-o normã didacticã sau de cercetare, realizatã prin cumula-
rea ponderilor activitãþilor prevãzute la alin. (1), este de 40 ore pe sãptãmânã.

AARRTT..  228888
(1) Activitãþile didactice care excedeazã o normã didacticã prevãzutã la art. 287 sunt remunerate în

regim de platã cu ora. Pentru personalul titular, numãrul maxim de ore plãtite în regim de platã cu ora,
indiferent de instituþia la care se efectueazã, nu poate depãºi norma didacticã minimã.

(2) Activitãþile din granturi sau contractele de cercetare se remunereazã conform deciziei directorului
de grant, conform legii ºi prevederilor Cartei universitare.

(3) Susþinerea de cãtre personalul titular de activitãþi de predare ºi cercetare în alte instituþii de
învãþãmânt superior sau de cercetare se poate face doar cu acordul scris al senatului universitar.

(4) Activitãþile de cercetare pe bazã de contract sunt remunerate conform legii, Cartei universitare ºi
prevederilor contractuale. Contractul de cercetare stabileºte atât modalitatea de platã efectivã, cât ºi cuan-
tumurile.

(5) Profesorii ºi conferenþiarii titulari sau directorii de granturi care timp de 6 ani consecutivi au deru-
lat granturi de cercetare ºi au funcþionat în aceeaºi universitate pot beneficia de an sabatic. Pe perioada
anului sabatic, aceºtia beneficiazã de pânã la un salariu de bazã, cu aprobarea senatului universitar, ºi îºi
pãstreazã calitatea de titular, dar sunt scutiþi de efectuarea activitãþilor din fiºa postului.

(6) Cadrele didactice care sunt alese sau numite în instituþiile publice ale statului sau desfãºoarã activi-
tãþi specifice funcþiei publice în ministere ori în alte organe de specialitate ale statului pot desfãºura activi-
tãþi didactice aferente unei norme didactice.

AARRTT..  228899
(1) Personalul didactic ºi de cercetare se pensioneazã la împlinirea vârstei de 65 de ani.
(2) În învãþãmântul superior de stat, particular ºi confesional se interzice ocuparea oricãrei funcþii de

conducere sau de administrare, la orice nivel al universitãþii, dupã pensionare. Mandatele celor care deþin
funcþii de conducere sau de administrare, la orice nivel al universitãþii, înceteazã de drept în cazul per-
soanelor care au împlinit vârsta de pensionare. Fac excepþie de la aceste reglementãri funcþiile de membru
al consiliului de administraþie al universitãþilor particulare.

(3) Senatul universitar din universitãþile de stat, particulare ºi confesionale, în baza criteriilor de per-
formanþã profesionalã ºi a situaþiei financiare, poate decide continuarea activitãþii unui cadru didactic sau
de cercetare dupã pensionare, în baza unui contract pe perioadã determinatã de un an, cu posibilitatea de
prelungire anualã conform Cartei universitare, fãrã limitã de vârstã. Senatul universitar poate decide con-
ferirea titlului onorific de profesor emerit, pentru excelenþã didacticã ºi de cercetare, cadrelor didactice
care au atins vârsta de pensionare. Cadrele didactice pensionate pot fi plãtite în regim de platã cu ora.

(4) Cadrele didactice ºi de cercetare care conduc doctorate se pensioneazã la împlinirea vârstei de 65
de ani ºi:

a) pot conduce doctoratele în desfãºurare la data pensionãrii pânã la împlinirea vârstei de 70 de ani;
b) dupã împlinirea vârstei de 65 de ani, pot conduce noi studenþi-doctoranzi numai în regim de

cotutelã împreunã cu un cadru didactic ºi de cercetare care nu împlineºte vârsta de pensionare pe toatã
durata desfãºurãrii doctoratului respectiv.

(5) Regimul juridic al cumulului salariului cu pensia nu se aplicã cadrelor didactice care beneficiazã de
prevederile alin. (3) ºi (4).

AARRTT..  229900
(1) Studenþii-doctoranzi sunt încadraþi de cãtre IOSUD sau o instituþie membrã a unei IOSUD ca asistenþi

de cercetare ori asistenþi universitari pe perioadã determinatã, norma didacticã fiind redusã corespunzãtor
limitei prevãzute la art. 164 alin. (3), prin excepþie de la prevederile art. 287. Atribuþiile lor sunt stabilite de sen-
atul universitar.
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(2) Studenþii-doctoranzi beneficiazã de toate drepturile asistenþilor de cercetare sau asistenþilor uni-
versitari, inclusiv de vechimea în muncã.

AARRTT..  229911
(1) Prin personal didactic ºi de cercetare, în sensul prezentei legi, se înþelege personalul care deþine,

în mod legal, unul dintre titlurile universitare sau de cercetare prevãzute de prezenta lege, care aparþine
unei instituþii de învãþãmânt superior ºi care desfãºoarã activitãþi didactice ºi/sau de cercetare.

(2) În raport cu relaþiile de muncã stabilite cu instituþia de învãþãmânt superior, personalul didactic
poate fi: titular sau asociat. În raport cu participarea la procesul didactic ºi cu gradul de pregãtire profe-
sionalã, personalul didactic poate fi: personal didactic sau personal didactic auxiliar.

(3) Prin personal didactic titular se înþelege personalul didactic care ocupã o funcþie didacticã într-o
universitate, obþinutã prin concurs, pe o perioadã nedeterminatã, în condiþiile legii. Salariatul opteazã
unde are funcþia de bazã. Personal didactic titular este ºi personalul didactic care beneficiazã de rezervare
de post, în condiþiile legii. Cadrele didactice ºi de cercetare angajate pe perioadã determinatã au statut de
cadru didactic ºi de cercetare asociat.

(4) Calitatea de titular existã numai în raport cu o singurã instituþie de învãþãmânt superior sau cu o
singurã instituþie de cercetare-dezvoltare; când un cadru didactic desfãºoarã activitãþi didactice sau de
cercetare ºtiinþificã în mai multe instituþii de învãþãmânt superior ori de cercetare-dezvoltare, calitatea de
titular poate fi numai la una dintre ele, iar în celelalte, calitatea este de cadru didactic sau de cercetãtor
asociat. Instituþia de învãþãmânt superior în care cadrul didactic este titular are obligaþia de a pãstra ºi de
a gestiona, potrivit legii, cartea de muncã sau registrul angajaþilor, cu specificaþia calitãþii de titular.

(5) Funcþiilor de cercetare-dezvoltare din universitãþi ºi personalului care le ocupã li se aplicã prevede-
rile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(6) În cazul desfiinþãrii unei unitãþi de învãþãmânt superior de stat, personalul astfel disponibilizat
beneficiazã de salarii compensatorii, conform legislaþiei în vigoare.

AARRTT..  229922
Formaþiunile de studiu ºi dimensiunile acestora se stabilesc de cãtre senatele universitare, cu

respectarea standardelor de calitate, în concordanþã cu programul ºi ciclul de studii, propuse de ARACIS ºi
aprobate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  22--AA  ••  OOCCUUPPAARREEAA  FFUUNNCCÞÞIIIILLOORR  DDIIDDAACCTTIICCEE  ªªII  AA  PPOOSSTTUURRIILLOORR  DDIIDDAACCTTIICCEE
AARRTT..  229933
Ocuparea posturilor didactice, evaluarea, motivarea, formarea continuã ºi concedierea personalului

didactic ºi de cercetare sunt de competenþa universitãþilor, în baza legislaþiei în vigoare, a metodologiei-
cadru stabilite de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi a Cartei universitare.

AARRTT..  229944
(1) Angajarea pe un post didactic sau de cercetare se face, dupã intrarea în vigoare a prezentei legi, pe

perioadã determinatã sau pe perioadã nedeterminatã. Angajarea pe perioadã nedeterminatã pe orice
funcþie didacticã sau de cercetare este posibilã numai prin concurs public, organizat de instituþia de
învãþãmânt superior, dupã obþinerea titlului de doctor.

(2) La concursul pentru un post didactic sau de cercetare pot participa cetãþeni români ori strãini, fãrã
nicio discriminare, în condiþiile legii.

(3) Prin excepþie de la prevederile legislaþiei muncii, durata unei perioade determinate este de maxi-
mum 3 ani.

(4) Prin excepþie, studenþii-doctoranzi pot fi angajaþi pe o perioadã determinatã de maximum 5 ani.
(5) Contractul de angajare pe perioadã determinatã încheiat între universitate ºi membri ai persona-

lului didactic ºi de cercetare în urma unui concurs poate fi reînnoit, în funcþie de rezultatele profesionale
personale, evaluate pe baza criteriilor adoptate de senatul universitar, precum ºi în funcþie de nevoile de
angajare ºi de resursele financiare ale instituþiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
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AARRTT..  229955
(1) Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante va fi stabilitã prin hotãrâre a

Guvernului, iniþiatã de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, la propunerea CNATDCU.
(2) Metodologia va stabili, pentru fiecare titlu sau funcþie didacticã, cerinþele minime pentru

prezentarea la concurs, cu referire la standardele minimale stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a), modul
de organizare ºi de desfãºurare a concursului, de soluþionare a contestaþiilor, conflictele de interese ºi
incompatibilitãþile, în vederea asigurãrii calitãþii, a respectãrii eticii universitare ºi a legislaþiei în vigoare.

(3) Universitãþile au obligaþia sã respecte aceastã metodologie ºi sã publice toate posturile scoase la
concurs, însoþite de programa aferentã concursului, cu cel puþin douã luni înainte de concurs. Publicarea
posturilor scoase la concurs se face cel puþin pe site-ul web propriu ºi pe un site web specializat, adminis-
trat de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(4) Dupã intrarea în vigoare a prezentei legi se interzice ocuparea concomitentã de cãtre soþi, afini
ºi rude pânã la gradul al III-lea inclusiv a funcþiilor prin care unul sau una se aflã faþã de celãlalt sau
cealaltã într-o poziþie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituþionalã directã la orice nivel
în aceeaºi universitate.

(5) Încãlcarea prevederilor alin. (3) ºi (4) duce la invalidarea concursului ºi la penalizarea celor vino-
vaþi pe baza metodologiei-cadru prevãzute la alin. (1).

AARRTT..  229966
(1) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de persona-

lul didactic titular al instituþiei ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi.
(2) Angajarea specialiºtilor cu valoare ºtiinþificã recunoscutã în domeniu, prin invenþii, inovaþii, pre-

mii, publicaþii ºtiinþifice, din þarã sau din strãinãtate, în calitate de profesori ori conferenþiari asociaþi invi-
taþi, se avizeazã de consiliul departamentului ºi se aprobã de consiliul facultãþii.

(3) Funcþiile ºi gradele de cercetãtor ºtiinþific în reþeaua învãþãmântului superior se obþin potrivit
reglementãrilor legale în vigoare.

AARRTT..  229977
(1) În baza metodologiei-cadru prevãzute la art. 295 alin. (1) ºi a legislaþiei în vigoare, universitãþile îºi

stabilesc metodologia proprie de conferire a titlurilor ºi de ocupare a posturilor didactice ºi de cercetare,
care este aprobatã de cãtre senatul universitar. Aceastã metodologie nu poate face referire la vechime ºi nu
poate discrimina persoanele din afara instituþiei sau þãrii faþã de persoanele din instituþie ori din þarã.

(2) Rezultatele concursurilor sunt aprobate de senatul universitar, iar încadrarea pe post se face
începând cu prima zi a semestrului urmãtor concursului.

AARRTT..  229988
(1) Directorii departamentelor, decanii facultãþilor ºi rectorul rãspund în faþa senatului universitar

pentru buna desfãºurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiþiile respectãrii normelor de cali-
tate, de eticã universitarã ºi a legislaþiei în vigoare.

(2) În condiþiile constatãrii unor nereguli, senatul universitar poate aplica sancþiuni specificate în
metodologia proprie, mergând pânã la demiterea decanilor sau a rectorului.

AARRTT..  229999
(1) Universitãþile rãspund public de modul de ocupare a posturilor didactice ºi de cercetare.
(2) În cazul constatãrii nerespectãrii prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didac-

tice ºi de cercetare, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului poate aplica sancþiuni pre-
vãzute de prezenta lege, pe baza unui raport întocmit de Consiliul de Eticã ºi Management Universitar.

(3) În cazul în care instanþele de judecatã constatã încãlcarea procedurilor de desfãºurare a concursu-
lui pentru ocuparea posturilor didactice ºi de cercetare din universitãþi, concursul se anuleazã ºi se reia.

AARRTT..  330000
(1) Abilitarea constã în:
a) redactarea unei teze de abilitare;
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b) susþinerea publicã a tezei de abilitare în faþa unei comisii de specialitate numite de CNATDCU ºi for-
matã din cel puþin 3 persoane, care au calitatea de conducãtor de doctorat, în þarã sau în strãinãtate;

c) admiterea tezei de abilitare în urma susþinerii publice;
d) obþinerea atestatului de abilitare.
(2) Teza de abilitare relevã capacitãþile ºi performanþele didactice ºi de cercetare. Teza prezintã în mod

documentat realizãrile profesionale obþinute ulterior conferirii titlului de doctor în ºtiinþã, care probeazã
originalitatea ºi relevanþa contribuþiilor academice, ºtiinþifice ºi profesionale ºi care anticipeazã o dez-
voltare independentã a viitoarei cariere de cercetare ºi/sau universitare.

(3) Pot susþine examenul de abilitare numai persoanele care au titlul de doctor în ºtiinþã ºi care
îndeplinesc standardele minimale stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a).

(4) Cererea pentru susþinerea examenului de abilitare este adresatã CNATDCU.
(5) Acordarea atestatului de abilitare este propusã de CNATDCU ºi este aprobatã prin ordin al mini-

strului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.
AARRTT..  330011
(1) Pentru ocuparea funcþiei didactice de asistent universitar sunt necesare obþinerea statutului de

studentdoctorand sau deþinerea diplomei de doctor, precum ºi îndeplinirea standardelor de ocupare a
posturilor didactice, specifice funcþiei, aprobate de senatul universitar, fãrã impunerea unor condiþii de
vechime, conform legii.

(2) O persoanã care nu a obþinut o diplomã de doctor nu poate ocupa funcþia de asistent universitar
într-o anumitã instituþie de învãþãmânt superior pentru o perioadã cumulatã mai mare de 5 ani. La
împlinirea acestui termen, contractul de muncã al persoanei în cauzã înceteazã de drept.

(3) Condiþiile minimale pentru ocuparea funcþiei didactice de lector universitar/ºef de lucrãri sunt urmã-
toarele:

a) deþinerea diplomei de doctor;
b) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcþiei, aprobate de senatul

universitar, fãrã impunerea unor condiþii de vechime, conform legii.
(4) Condiþiile pentru ocuparea funcþiei didactice de conferenþiar universitar sunt urmãtoarele:
a) deþinerea diplomei de doctor;
b) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcþiei de conferenþiar universitar, stan-

darde aprobate conform art. 219 alin. (1) lit. a);
c) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcþiei, aprobate de senatul

universitar, fãrã impunerea unor condiþii de vechime, conform legii.
(5) Condiþiile pentru ocuparea funcþiei didactice de profesor universitar sunt urmãtoarele:
a) deþinerea diplomei de doctor;
b) deþinerea atestatului de abilitare;
c) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcþiei de profesor universitar, standarde

aprobate conform art. 219 alin. (1) lit. a);
d) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcþiei, aprobate de senatul

universitar, fãrã impunerea unor condiþii de vechime, conform legii.
(6) În instituþiile de învãþãmânt superior, suplimentar faþã de alte condiþii stabilite de lege, funcþia de

asistent de cercetare poate fi ocupatã numai de persoane care sunt studenþidoctoranzi sau care deþin diplo-
ma de doctor.

(7) În instituþiile de învãþãmânt superior, suplimentar faþã de alte condiþii stabilite de lege, funcþiile de
cercetare de cercetãtor ºtiinþific sau superioare pot fi ocupate numai de persoane care deþin diploma de
doctor.

(8) În învãþãmântul superior medical, candidaþii la concursul pentru ocuparea postului de asistent
universitar trebuie sã aibã cel puþin titlul de medic rezident. Fac excepþie posturile de la disciplinele care
nu au corespondent în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii ºi cele de la disciplinele preclinice.
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(9) În învãþãmântul superior medical, candidaþii la concursul pentru ocuparea posturilor de ºef de
lucrãri ºi de conferenþiar trebuie sã aibã ºi titlul de medic specialist, iar candidaþii la concursul pentru ocu-
parea postului de profesor universitar trebuie sã aibã ºi titlul de medic primar. Fac excepþie posturile de la
disciplinele care nu au corespondent în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii ºi cele de la disciplinele preclinice.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  33--AA  ••  EEVVAALLUUAARREEAA  CCAALLIITTÃÃÞÞIIII  CCAADDRREELLOORR  DDIIDDAACCTTIICCEE
AARRTT..  330022
(1) Datele ºi informaþiile privind situaþia profesionalã a personalului didactic ºi de cercetare ºi a celui

tehnic-administrativ se consemneazã într-o fiºã personalã de serviciu. Accesul la fiºa personalã de serviciu
este permis numai persoanei în cauzã, titularului serviciului de resurse umane ºi conducãtorului insti-
tuþiei de învãþãmânt superior.

(2) Fiºele de post individualizate se încadreazã la nivel de departament sau ºcoalã doctoralã, în statul
de funcþii. Statul de funcþii constituie documentul legal în baza cãruia se face salarizarea lunarã a fiecãrui
membru al personalului didactic ºi de cercetare.

AARRTT..  330033
(1) Rezultatele ºi performanþele activitãþilor didactice ºi de cercetare ale personalului didactic ºi de

cercetare dintr-o universitate sunt evaluate periodic, la intervale de maximum 5 ani. Aceastã evaluare se
face în conformitate cu o metodologie aprobatã ºi aplicatã de cãtre senatul universitar.

(2) Evaluarea de cãtre studenþi a prestaþiei cadrelor didactice este obligatorie. Rezultatele evaluãrilor
sunt informaþii publice.

(3) Salarizarea personalului didactic ºi de cercetare se face ºi în funcþie de rezultatele ºi performanþele
acestuia, conform legii.

(4) Contractele de muncã ale personalului didactic ºi de cercetare includ asumarea unor standarde
minime ale rezultatelor activitãþilor didactice ºi de cercetare ºi clauze privind încetarea contractelor în
condiþiile neîndeplinirii acestor standarde minime.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  44--AA  ••  DDRREEPPTTUURRII  ººII  OOBBLLIIGGAAÞÞIIII  AALLEE  PPEERRSSOONNAALLUULLUUII  DDIIDDAACCTTIICC
AARRTT..  330044
(1) Personalul din învãþãmântul superior are drepturi ºi îndatoriri care decurg din Carta universitarã,

din Codul de eticã universitarã, din contractul individual de muncã, precum ºi din legislaþia în vigoare.
(2) Protecþia drepturilor salariaþilor, precum ºi a drepturilor de proprietate intelectualã asupra

creaþiei ºtiinþifice, culturale sau artistice este garantatã ºi se asigurã în conformitate cu prevederile Cartei
universitare ºi cu legislaþia specificã în vigoare.

(3) Membrilor comunitãþii universitare le este garantatã libertatea academicã. În baza acesteia, ei pot
exprima liber opinii academice în spaþiul universitar ºi au libertatea de predare, de cercetare ºi de creaþie,
în conformitate cu criteriile de calitate academicã.

(4) Personalul didactic ºi de cercetare are dreptul de a publica studii, articole, volume sau opere de
artã, de a candida la obþinerea de granturi naþionale ºi internaþionale, fãrã restricþii ale libertãþii acade-
mice.

(5) Personalul didactic ºi de cercetare are dreptul sã facã parte din asociaþii ºi organizaþii sindicale,
profesionale ºi culturale, naþionale ºi internaþionale, precum ºi din organizaþii politice legal constituite, în
conformitate cu prevederile legii.

(6) Cadrele didactice titulare pe un post didactic din învãþãmânt, alese în Parlament, numite în
Guvern sau îndeplinind funcþii de specialitate specifice din aparatul Parlamentului, al Consiliului
Legislativ, al Curþii Constituþionale, al Avocatului Poporului, al Administraþiei Prezidenþiale, al Guvernului
sau în Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, precum ºi cele alese de Parlament în orga-
nismele centrale ale statului, au drept de rezervare a postului didactic pe perioada în care îndeplinesc aces-
te funcþii. Pe toatã durata mandatului sau a numirii, cadrele didactice pot cumula aceste funcþii cu activi-
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tatea didacticã ºi de cercetare.
(7) Prevederile alin. (6) se aplicã ºi cadrelor didactice titulare pe un post didactic din învãþãmânt, care

îndeplinesc funcþia de prefect, subprefect, preºedinte ºi vicepreºedinte al consiliului judeþean, primar,
viceprimar, precum ºi cadrelor didactice trecute în funcþii de conducere, de îndrumare ºi de control în sis-
temul de învãþãmânt, de culturã, de tineret ºi de sport. De aceleaºi drepturi beneficiazã ºi personalul de
conducere ºi de specialitate de la casa corpului didactic, precum ºi cadrele didactice titulare pe un post
didactic din învãþãmânt numite ca personal de conducere sau în funcþii de specialitate specifice din cadrul
autoritãþilor ºi instituþiilor publice, comisiilor ºi agenþiilor din subordinea Administraþiei Prezidenþiale,
Parlamentului sau Guvernului.

(8) De prevederile alin. (6) beneficiazã ºi personalul didactic trimis în strãinãtate cu misiuni de stat,
cel care lucreazã în organisme internaþionale, precum ºi însoþitorii acestora, dacã sunt cadre didactice titu-
lare pe un post didactic din învãþãmânt.

(9) Personalului didactic titular pe un post didactic din învãþãmânt, solicitat în strãinãtate pentru
predare, cercetare, activitate artisticã sau sportivã, pe bazã de contract, ca urmare a unor acorduri, con-
venþii guvernamentale, interuniversitare sau interinstituþionale, ori trimis pentru specializare, i se rezer-
vã postul didactic pentru perioada respectivã.

(10) Personalul didactic titular pe un post didactic din învãþãmânt, care din proprie iniþiativã solicitã
sã se specializeze sau sã participe la cercetare ºtiinþificã în þarã sau în strãinãtate, are dreptul la concedii
fãrã platã. Durata totalã a acestora nu poate depãºi 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobãrile în aceste situ-
aþii sunt de competenþa conducerii instituþiei de învãþãmânt superior sau, dupã caz, a consiliului de admi-
nistraþie, dacã se face dovada activitãþii respective.

(11) Personalul didactic titular pe un post didactic din învãþãmânt poate beneficia de concediu fãrã
platã pe timp de un an universitar, o datã la 10 ani, cu aprobarea instituþiei de învãþãmânt superior, cu re-
zervarea catedrei pe perioada respectivã.

(12) Perioada de rezervare a postului didactic se considerã vechime în învãþãmânt.
(13) Cadrele didactice beneficiazã de dreptul la concediu astfel:
a) concediul anual cu platã, în perioada vacanþelor universitare, cu o duratã de cel puþin 40 de zile

lucrãtoare; în cazuri bine justificate, conducerea instituþiei de învãþãmânt poate întrerupe concediul
legal, persoanele în cauzã urmând a fi remunerate pentru munca depusã; normele metodologice referi-
toare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului, împreunã cu reprezentanþii organizaþiilor sindicale reprezentative la nivel de ramurã a
învãþãmântului;

b) perioadele de efectuare a concediului de odihnã pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de cãtre
senatul universitar, în funcþie de interesul învãþãmântului ºi al celui în cauzã.

(14) Instituþiile de învãþãmânt superior pot asigura, integral sau parþial, din surse proprii, transportul
ºi cazarea cadrelor didactice care domiciliazã în alte localitãþi.

(15) Personalul din învãþãmânt beneficiazã de asistenþã medicalã în cabinete medicale ºi psihologice,
în policlinici ºi unitãþi spitaliceºti stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului ºi Ministerul Sãnãtãþii.

(16) Personalul didactic are dreptul la întreruperea activitãþii didactice, cu rezervarea postului sau a
catedrei, pentru creºterea ºi îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor
cu handicap, conform prevederilor legale. De acest drept poate beneficia numai unul dintre pãrinþi sau
susþinãtorii legali.

AARRTT..  330055
Cadrele didactice ºi studenþii sunt protejaþi în spaþiul universitar de autoritãþile responsabile cu

ordinea publicã. Protecþia se asigurã împotriva persoanei sau grupului de persoane care aduc atingere
demnitãþii umane ºi profesionale a cadrelor didactice ori care împiedicã exercitarea drepturilor ºi a obliga-
þiilor lor. Protecþia este solicitatã de persoana autorizatã conform Cartei universitare.



– 112 –

FEDERAÞIA EDUCAÞIEI NAÞIONALE www.fen.ro

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  55--AA  ••  EETTIICCAA  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRÃÃ
AARRTT..  330066
(1) La nivelul fiecãrei universitãþi funcþioneazã comisia de eticã universitarã.
(2) Structura ºi componenþa comisiei de eticã universitarã este propusã de consiliul de administraþie,

avizatã de senatul universitar ºi aprobatã de rector. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profe-
sional ºi autoritate moralã. Nu pot fi membri ai comisiei de eticã universitarã persoanele care ocupã vre-
una dintre funcþiile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament
sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducþie.

(3) Comisia de eticã universitarã are urmãtoarele atribuþii:
a) analizeazã ºi soluþioneazã abaterile de la etica universitarã, pe baza sesizãrilor sau prin autose-

sizare, conform Codului de eticã ºi deontologie universitarã;
b) realizeazã un raport anual referitor la situaþia respectãrii eticii universitare ºi a eticii activitãþilor de

cercetare, care se prezintã rectorului, senatului universitar ºi constituie un document public;
c) contribuie la elaborarea Codului de eticã ºi deontologie universitarã, care se propune senatului uni-

versitar pentru adoptare ºi includere în Carta universitarã;
d) atribuþiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
e) alte atribuþii prevãzute de prezenta lege sau stabilite conform Cartei universitare, conform legii.
AARRTT..  330077
Hotãrârile comisiei de eticã universitarã sunt avizate de consilierul juridic al universitãþii.

Rãspunderea juridicã pentru hotãrârile ºi activitatea comisiei de eticã universitarã revine universitãþii.
AARRTT..  330088
(1) Orice persoanã, din universitate sau din afara universitãþii, poate sesiza Comisiei de eticã univer-

sitarã abateri sãvârºite de membri ai comunitãþii universitare.
(2) Comisia de eticã universitarã pãstreazã confidenþialã identitatea autorului sesizãrii.
AARRTT..  330099
În urma unei sesizãri, comisia de eticã universitarã demareazã procedurile stabilite de Codul de eticã

ºi deontologie universitarã, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Comisia rãspunde autorului sesizãrii în termen de 30 de zile de la primirea sesizãrii ºi îi comunicã acestu-
ia rezultatul procedurilor, dupã încheierea acestora.

AARRTT..  331100
Constituie abateri grave de la buna conduitã în cercetarea ºtiinþificã ºi activitatea universitarã:
a) plagierea rezultatelor sau publicaþiilor altor autori;
b) confecþionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
c) introducerea de informaþii false în solicitãrile de granturi sau de finanþare.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  66--AA  ••  DDIISSTTIINNCCÞÞIIII
AARRTT..  331111
(1) Personalul didactic din învãþãmântul superior beneficiazã de gradaþie de merit, acordatã prin con-

curs. Aceastã gradaþie se acordã pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul instituþiei de
învãþãmânt superior ºi reprezintã 25% din salariul de bazã. Gradaþia de merit se acordã pe o perioadã de
5 ani.

(2) Ordinele ºi medaliile care pot fi conferite personalului didactic sunt:
a) Ordinul Spiru Haret, clasele Comandor, Cavaler ºi Ofiþer; ordinul se acordã personalului didactic,

de conducere, de îndrumare ºi de control din învãþãmântul preuniversitar;
b) Ordinul Alma Mater, clasele Comandor, Cavaler ºi Ofiþer; ordinul se acordã personalului didactic,

de conducere ºi de cercetare din învãþãmântul superior;
c) Medalia Membru de onoare al corpului didactic; medalia se acordã cadrelor didactice pensionabile,

cu activitate deosebitã în educaþie ºi formare profesionalã.
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SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  77--AA  ••  SSAANNCCÞÞIIUUNNII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARREE
AARRTT..  331122
(1) Personalul didactic ºi de cercetare, personalul didactic ºi de cercetare auxiliar, precum ºi cel de

conducere, de îndrumare ºi de control din învãþãmântul superior rãspunde disciplinar pentru încãl-
carea îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de muncã, precum ºi pentru încãlcarea
normelor de comportare care dãuneazã interesului învãþãmântului ºi prestigiului unitãþii/instituþiei.
Normele de comportare sunt stabilite în Carta universitarã, fãrã a aduce atingere dreptului la opinie,
libertãþii exprimãrii ºi libertãþii academice.

(2) Sancþiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic ºi de cercetare sunt urmãtoarele:
a) avertisment scris;
b) diminuarea salariului de bazã, cumulat, când este cazul, cu indemnizaþia de conducere, de îndru-

mare ºi de control;
c) suspendarea, pe o perioadã determinatã de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocu-

parea unei funcþii didactice superioare ori a unei funcþii de conducere, de îndrumare ºi de control, ca mem-
bru în comisii de doctorat, de master sau de licenþã;

d) destituirea din funcþia de conducere din învãþãmânt;
e) desfacerea disciplinarã a contractului de muncã.
AARRTT..  331133
(1) În instituþiile de învãþãmânt superior, propunerea de sancþionare disciplinarã se face de cãtre

ºeful de departament sau de unitate de cercetare, proiectare, microproducþie, de cãtre decan ori rector
sau de cel puþin 2/3 din numãrul total al membrilor departamentului, consiliului facultãþii sau senatu-
lui universitar, dupã caz. Aceºtia acþioneazã în urma unei sesizãri primite sau se autosesizeazã în cazul
unei abateri constatate direct.

(2) Sancþiunile disciplinare prevãzute la art. 312 alin. (2) lit. a) ºi b) se stabilesc de cãtre consiliile facultãþilor.
Sancþiunile disciplinare prevãzute la art. 312 alin. (2) lit. c)-e) se stabilesc de cãtre senatele universitare.

(3) Decanul sau rectorul, dupã caz, pune în aplicare sancþiunile disciplinare.
(4) În învãþãmântul superior, sancþiunile se comunicã, în scris, personalului didactic ºi de cercetare,

precum ºi personalului didactic ºi de cercetare auxiliar din subordine de cãtre serviciul de resurse umane
al instituþiei.

AARRTT..  331144
(1) Sancþiunea disciplinarã se aplicã numai dupã efectuarea cercetãrii faptei sesizate, audierea celui în

cauzã ºi verificarea susþinerilor fãcute de acesta în apãrare.
(2) Pentru investigarea abaterilor disciplinare sãvârºite de personalul didactic, personalul din cerce-

tare sau personalul administrativ, se constituie comisii de analizã formate din 3-5 membri, cadre didactice
care au funcþia didacticã cel puþin egalã cu a celui care a sãvârºit abaterea ºi un reprezentant al organiza-
þiei sindicale.

(3) Comisiile de analizã sunt numite, dupã caz, de:
a) rector, cu aprobarea senatului universitar;
b) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, pentru personalul de conducere al insti-

tuþiilor de învãþãmânt superior ºi pentru rezolvarea contestaþiilor privind deciziile senatelor universitare.
AARRTT..  331155
Rãspunderea patrimonialã a personalului didactic, de cercetare ºi didactic auxiliar se stabileºte potrivit

legislaþiei muncii. Mãsurile pentru recuperarea pagubelor ºi a prejudiciilor se iau potrivit legislaþiei muncii.
AARRTT..  331166
În cazul în care cel sancþionat disciplinar nu a mai sãvârºit abateri disciplinare în cursul unui an de la

aplicarea sancþiunii, îmbunãtãþindu-ºi activitatea ºi comportamentul, autoritatea care a aplicat sancþiunea
disciplinarã poate dispune ridicarea ºi radierea sancþiunii, fãcându-se menþiunea corespunzãtoare în sta-
tul personal de serviciu al celui în cauzã.
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AARRTT..  331177
(1) Orice persoanã poate sesiza unitatea/instituþia de învãþãmânt cu privire la sãvârºirea unei fapte ce

poate constitui abatere disciplinarã. Sesizarea se face în scris ºi se înregistreazã la registratura
unitãþii/instituþiei de învãþãmânt.

(2) Dreptul persoanei sancþionate disciplinar de a se adresa instanþelor judecãtoreºti este garantat.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  88--AA  ••  SSAANNCCÞÞIIUUNNII  RREEFFEERRIITTOOAARREE  LLAA  ÎÎNNCCÃÃLLCCAARREEAA  EETTIICCIIII  UUNNIIVVEERRSSIITTAARREE  ªªII  AA  BBUUNNEEII  
CCOONNDDUUIITTEE  ÎÎNN  CCEERRCCEETTAARREE

AARRTT..  331188
Sancþiunile care se pot aplica personalului didactic ºi de cercetare ºi personalului didactic ºi de cerce-

tare auxiliar de cãtre comisia de eticã universitarã pentru încãlcarea eticii universitare sau pentru abateri
de la buna conduitã în cercetarea ºtiinþificã sunt urmãtoarele:

a) avertisment scris;
b) diminuarea salariului de bazã, cumulat, când este cazul, cu indemnizaþia de conducere, de îndru-

mare ºi de control;
c) suspendarea, pe o perioadã determinatã de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocu-

parea unei funcþii didactice superioare ori a unei funcþii de conducere, de îndrumare ºi de control, ca mem-
bru în comisii de doctorat, de master sau de licenþã;

d) destituirea din funcþia de conducere din învãþãmânt;
e) desfacerea disciplinarã a contractului de muncã.
AARRTT..  331199
Sancþiunile care se pot aplica de cãtre comisia de eticã universitarã studenþilor ºi studenþilor-docto-

ranzi pentru încãlcarea eticii universitare sunt urmãtoarele:
a) avertisment scris;
b) exmatricularea;
c) alte sancþiuni prevãzute de Codul de eticã ºi deontologie universitarã.
AARRTT..  332200
În cazul abaterilor de la prevederile Codului de eticã ºi deontologie profesionalã, comisia de eticã uni-

versitarã stabileºte, conform Codului de eticã ºi deontologie profesionalã, una sau mai multe dintre sancþi-
unile prevãzute la art. 318 sau 319.

AARRTT..  332211
În cazul abaterilor de la buna conduitã în cercetarea ºtiinþificã, comisia de eticã universitarã stabileºte,

conform Legii nr. 206/2004, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, Codului de eticã ºi deontologie pro-
fesionalã al personalului de cercetare-dezvoltare ºi Codului de eticã ºi deontologie profesionalã, una sau
mai multe din sancþiunile prevãzute la art. 318 sau 319 ori prevãzute de lege.

AARRTT..  332222
Sancþiunile stabilite de comisia de eticã ºi deontologie universitarã sunt puse în aplicare de cãtre

decan sau rector, dupã caz, în termen de 30 de zile de la stabilirea sancþiunilor.
AARRTT..  332233
(1) Consiliul Naþional de Eticã a Cercetãrii ºtiinþifice, Dezvoltãrii Tehnologice ºi Inovãrii analizeazã

cazurile referitoare la încãlcarea regulilor de bunã conduitã în cercetare-dezvoltare, în urma sesizãrilor
sau prin autosesizare, ºi emite hotãrâri prin care se stabileºte vinovãþia ori nevinovãþia persoanei sau per-
soanelor în cauzã; în cazurile hotãrârilor privind vinovãþia, hotãrârile stabilesc ºi sancþiunile ce urmeazã
a fi aplicate, conform legii.

(2) Consiliul Naþional de Eticã a Cercetãrii ºtiinþifice, Dezvoltãrii Tehnologice ºi Inovãrii pãstreazã con-
fidenþialã identitatea persoanei care a fãcut sesizarea.

(3) Hotãrârile Consiliului Naþional de Eticã a Cercetãrii ºtiinþifice, Dezvoltãrii Tehnologice ºi Inovãrii
sunt avizate de direcþia juridicã din cadrul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
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Rãspunderea juridicã pentru hotãrârile Consiliului Naþional de Eticã a Cercetãrii ºtiinþifice, Dezvoltãrii
Tehnologice ºi Inovãrii revine Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

AARRTT..  332244
Pentru abaterile de la buna conduitã în cercetare-dezvoltare ale personalului din cadrul instituþiilor

de învãþãmânt superior, constatate ºi dovedite, Consiliul Naþional de Eticã a Cercetãrii ºtiinþifice,
Dezvoltãrii Tehnologice ºi Inovãrii stabileºte aplicarea uneia sau mai multora din urmãtoarele sancþiuni:

a) avertisment scris;
b) retragerea ºi/sau corectarea tuturor lucrãrilor publicate prin încãlcarea regulilor de bunã conduitã;
c) retragerea calitãþii de conducãtor de doctorat sau a atestatului de abilitare;
d) retragerea titlului de doctor;
e) retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea;
f) destituirea din funcþia de conducere din instituþia de învãþãmânt superior;
g) desfacerea disciplinarã a contractului de muncã;
h) interzicerea, pentru o perioadã determinatã, a accesului la finanþarea din fonduri publice destinatã

cercetãrii-dezvoltãrii.
AARRTT..  332255
Se interzice ocuparea posturilor didactice ºi de cercetare de cãtre persoane cu privire la care s-a dovedit cã

au realizat abateri grave de la buna conduitã în cercetarea ºtiinþificã ºi activitatea universitarã, stabilite con-
form legii. Se anuleazã concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iar contractul de muncã cu
universitatea înceteazã de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit cã o persoanã a realizat abateri
grave de la buna conduitã în cercetarea ºtiinþificã ºi activitatea universitarã. Constatarea abaterilor se face de
cãtre Consiliul Naþional de Eticã a Cercetãrii ºtiinþifice, Dezvoltãrii Tehnologice ºi Inovãrii, conform legii.

AARRTT..  332266
Sancþiunile stabilite de Consiliul Naþional de Eticã a Cercetãrii ºtiinþifice, Dezvoltãrii Tehnologice ºi

Inovãrii sunt puse în aplicare în termen de 30 de zile de la data emiterii hotãrârii, dupã caz, de Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, de preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Cercetare
ºtiinþificã, de Consiliul Naþional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor Universitare, de
conducãtorii autoritãþilor contractante care asigurã finanþarea din fonduri publice destinatã cercetãrii-
dezvoltãrii, de conducãtorii instituþiilor de învãþãmânt superior sau ai unitãþilor de cercetare-dezvoltare.

SSEECCÞÞIIUUNNEEAA  AA  99--AA  ••  SSAALLAARRIIZZAARREEAA  PPEERRSSOONNAALLUULLUUII  DDIIDDAACCTTIICC  ººII  DDEE  CCEERRCCEETTAARREE
AARRTT..  332277
Salarizarea personalului didactic ºi de cercetare se face conform legislaþiei în vigoare ºi hotãrârilor

senatului universitar.

TITLUL V
Învãþarea pe tot parcursul vieþii

CAP. I • Dispoziþii generale
AARRTT..  332288
(1) Prezentul titlu reglementeazã cadrul general ºi integrator al învãþãrii pe tot parcursul vieþii în

România.
(2) Educaþia permanentã reprezintã totalitatea activitãþilor de învãþare realizate de fiecare persoanã

pe parcursul vieþii în contexte formale, nonformale ºi informale, în scopul formãrii sau dezvoltãrii compe-
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tenþelor dintr-o multiplã perspectivã: personalã, civicã, socialã ori ocupaþionalã.
(3) Învãþarea pe tot parcursul vieþii cuprinde educaþia timpurie, învãþãmântul preuniversitar,

învãþãmântul superior, educaþia ºi formarea profesionalã continuã a adulþilor.
AARRTT..  332299
(1) Finalitãþile principale ale învãþãrii pe tot parcursul vieþii vizeazã dezvoltarea plenarã a persoanei

ºi dezvoltarea durabilã a societãþii.
(2) Învãþarea pe tot parcursul vieþii se centreazã pe formarea ºi dezvoltarea competenþelor-cheie ºi a

competenþelor specifice unui domeniu de activitate sau unei calificãri.
AARRTT..  333300
(1) Învãþarea pe tot parcursul vieþii se realizeazã în contexte de învãþare formale, nonformale ºi infor-

male.
(2) Învãþarea în context formal reprezintã o învãþare organizatã ºi structuratã, care se realizeazã

într-un cadru instituþionalizat ºi se fundamenteazã pe o proiectare didacticã explicitã. Acest tip de învãþare
are asociate obiective, durate ºi resurse, depinde de voinþa celui care învaþã ºi se finalizeazã cu certificarea
instituþionalizatã a cunoºtinþelor ºi competenþelor dobândite.

(3) Învãþarea în contexte nonformale este consideratã ca fiind învãþarea integratã în cadrul unor
activitãþi planificate, cu obiective de învãþare, care nu urmeazã în mod explicit un curriculum ºi poate
diferi ca duratã. Acest tip de învãþare depinde de intenþia celui care învaþã ºi nu conduce în mod automat
la certificarea cunoºtinþelor ºi competenþelor dobândite.

(4) Învãþarea în contexte informale reprezintã rezultatul unor activitãþi zilnice legate de muncã, me-
diul familial, timpul liber ºi nu este organizatã sau structuratã din punct de vedere al obiectivelor, duratei
ori sprijinului pentru învãþare. Acest tip de învãþare nu este dependent de intenþia celui care învaþã ºi nu
conduce în mod automat la certificarea cunoºtinþelor ºi competenþelor dobândite.

(5) Certificarea cunoºtinþelor ºi competenþelor dobândite în contexte nonformale ºi informale poate
fi fãcutã de organisme abilitate în acest sens, în condiþiile legii.

AARRTT..  333311
(1) Instituþiile sau organizaþiile în care se realizeazã învãþarea în contexte formale sunt: unitãþi ºi insti-

tuþii de învãþãmânt preuniversitar ºi superior, centre de educaþie ºi formare profesionalã din subordinea
ministerelor sau autoritãþilor publice locale, furnizori publici ºi privaþi de educaþie ºi formare profesiona-
lã autorizaþi/acreditaþi în condiþiile legii, organizaþii nonguvernamentale ori guvernamentale care oferã
programe autorizate în condiþiile legii, angajatori care oferã programe de formare profesionalã propriilor
angajaþi.

(2) Instituþiile sau organizaþiile în care se realizeazã învãþarea în contexte nonformale sunt instituþii ºi
organizaþii prevãzute la alin. (1), centre de îngrijire ºi protecþie a copilului, palate ºi cluburi ale elevilor, la
locul de muncã, instituþii culturale precum muzee, teatre, centre culturale, biblioteci, centre de docu-
mentare, cinematografe, case de culturã, precum ºi asociaþii profesionale, culturale, sindicate, organizaþii
nonguvernamentale.

(3) Instituþiile sau organizaþiile în care se realizeazã învãþarea în contexte informale sunt instituþiile ºi
organizaþiile prevãzute la alin. (1) ºi (2). Învãþarea informalã este, adesea, neintenþionatã ºi neconºtienti-
zatã ºi se poate produce atunci când copiii, tinerii ºi adulþii desfãºoarã activitãþi în familie, la locul de
muncã, în comunitate, în reþele sociale, când se angajeazã în activitãþi de voluntariat, sportive ori cultura-
le sau altele asemenea.

AARRTT..  333322
(1) Organizarea ºi funcþionarea învãþãmântului preuniversitar sunt reglementate la titlul II din prezen-

ta lege.
(2) Organizarea ºi funcþionarea învãþãmântului superior sunt reglementate la titlul III din prezenta lege.
(3) Organizarea ºi funcþionarea formãrii profesionale a adulþilor sunt reglementate de legislaþia referi-

toare la formarea profesionalã continuã a adulþilor ºi ucenicia la locul de muncã.
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AARRTT..  333333
Statul garanteazã ºi susþine, inclusiv financiar, accesul la educaþie ºi formare profesionalã continuã

pentru:
a) tinerii ºi adulþii care nu au finalizat învãþãmântul obligatoriu;
b) tinerii care au pãrãsit sistemul de educaþie înainte de a obþine o calificare profesionalã ºi nu sunt

cuprinºi în nicio formã de educaþie sau formare profesionalã;
c) absolvenþii de învãþãmânt nonprofesional sau cei care au absolvit studiile învãþãmântului liceal sau

ale învãþãmântului superior în domenii ºi calificãri redundante ori nerelevante pe piaþa forþei de muncã;
d) persoanele cu cerinþe educaþionale speciale;
e) tinerii ºi adulþii care revin în þarã dupã o perioadã de muncã în strãinãtate;
f) tinerii ºi adulþii rezidenþi în comunitãþi dezavantajate economic ºi social;
g) angajaþii de peste 40 de ani cu nivel scãzut de educaþie, rezidenþi în mediul urban ºi în mediul rural,

cu calificare redusã sau necalificaþi;
h) elevii cu risc major de eºec ºcolar;
i) toþi cetãþenii care doresc sã urmeze programe de educaþie permanentã.
AARRTT..  333344
Finanþarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii se realizeazã prin fonduri publice ºi private pe baza parteneria-

tului public-privat, prin finanþare ºi cofinanþare din partea angajatorilor, organizaþiilor nonguvernamentale,
prin fonduri nerambursabile din programe europene, prin conturi de educaþie permanentã ºi prin contribuþia
beneficiarilor.

CAP. II • Responsabilitãþi referitoare la învãþarea pe tot parcursul vieþii
AARRTT..  333355
Statul îºi exercitã atribuþiile în domeniul învãþãrii pe tot parcursul vieþii prin intermediul Ministerului

Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, Parlamentului, Guvernului, Ministerului Muncii, Familiei ºi
Protecþiei Sociale, Ministerului Culturii ºi Patrimoniului Naþional, Ministerului Sãnãtãþii, precum ºi al
Ministerului Administraþiei ºi Internelor.

AARRTT..  333366
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului are ca atribuþii principale, în domeniul

învãþãrii pe tot parcursul vieþii:
a) elaborarea strategiilor ºi politicilor naþionale în domeniul educaþiei, al formãrii profesionale, al

cercetãrii, tineretului ºi sportului;
b) elaborarea reglementãrilor referitoare la organizarea ºi funcþionarea sistemului de educaþie din

România;
c) monitorizarea, evaluarea ºi controlarea, direct sau prin organismele abilitate, a funcþionãrii sis-

temului educaþional ºi a furnizorilor de educaþie;
d) stabilirea mecanismelor ºi a metodologiilor de validare ºi recunoaºtere a rezultatelor învãþãrii;
e) elaborarea, împreunã cu Ministerul Culturii ºi Patrimoniului Naþional, a politicilor în domeniul edu-

caþiei nonprofesionale a adulþilor ºi vârstnicilor;
f) alte atribuþii, aºa cum apar ele specificate în legislaþia din domeniul educaþiei ºi formãrii profesiona-

le.
AARRTT..  333377
Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale are ca atribuþii principale, în domeniul învãþãrii pe tot

parcursul vieþii:
a) elaborarea, împreunã cu Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, a politicilor ºi a

strategiilor naþionale privind formarea profesionalã a adulþilor;
b) reglementarea formãrii profesionale la locul de muncã ºi a formãrii profesionale prin ucenicie la locul de

muncã;
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c) monitorizarea, evaluarea, acreditarea ºi controlarea directã sau prin organisme abilitate a furnizo-
rilor de formare, alþii decât cei din cadrul sistemului naþional de învãþãmânt;

d) alte atribuþii prevãzute de legislaþia din domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale.
AARRTT..  333388
Ministerul Culturii ºi Patrimoniului Naþional are ca atribuþii principale, în domeniul învãþãrii pe tot

parcursul vieþii:
a) stimularea creºterii gradului de acces ºi de participare a publicului la culturã;
b) propunerea ºi promovarea parteneriatelor cu autoritãþile administraþiei publice locale ºi cu struc-

turile societãþii civile pentru diversificarea, modernizarea ºi optimizarea serviciilor publice oferite de insti-
tuþiile ºi aºezãmintele de culturã, în vederea satisfacerii necesitãþilor culturale ºi educative ale publicului;

c) promovarea recunoaºterii competenþelor profesionale, respectiv garantarea drepturilor ºi a intere-
selor creatorilor, artiºtilor ºi specialiºtilor din domeniul culturii;

d) alte atribuþii prevãzute de legislaþia din domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale.
AARRTT..  333399
(1) Ministerele ºi autoritãþile centrale pot avea responsabilitãþi în domeniul educaþiei ºi formãrii pen-

tru profesiile reglementate prin legi speciale.
(2) Formarea continuã a personalului din instituþiile publice de apãrare, ordine publicã ºi securitate

naþionalã se reglementeazã, în sensul prezentei legi, prin ordine ºi instrucþiuni proprii emise de cãtre con-
ducãtorii acestora.

(3) Structura organizatoricã, profilurile, specializãrile, cifrele anuale de ºcolarizare ºi criteriile de
selecþionare a candidaþilor pentru învãþãmântul de formare continuã nonuniversitarã a personalului mili-
tar, de informaþii, ordine publicã ºi securitate naþionalã se stabilesc de Ministerul Apãrãrii Naþionale, de
Ministerul Administraþiei ºi Internelor, de Serviciul Român de Informaþii ºi de alte instituþii cu atribuþii în
domeniul apãrãrii, informaþiilor, ordinii publice ºi securitãþii naþionale, potrivit specificului ºi nivelurilor
de învãþãmânt.

AARRTT..  334400
(1) Se înfiinþeazã Autoritatea Naþionalã pentru Calificãri prin reorganizarea Consiliului Naþional al

Calificãrilor ºi Formãrii Profesionale a Adulþilor (CNCFPA) ºi a Unitãþii Executive a Consiliului Naþional al
Calificãrilor ºi Formãrii Profesionale a Adulþilor.

(2) Autoritatea Naþionalã pentru Calificãri elaboreazã Cadrul naþional al calificãrilor pe baza Cadrului
european al calificãrilor, gestioneazã Registrul naþional al calificãrilor ºi Registrul naþional al furnizorilor
de formare profesionalã a adulþilor. Autoritatea Naþionalã pentru Calificãri coordoneazã autorizarea
furnizorilor de formare profesionalã continuã la nivel naþional, coordoneazã sistemul de asigurare a cali-
tãþii în formarea profesionalã continuã ºi activitãþile comitetelor sectoriale. Autoritatea Naþionalã pentru
Calificãri mai are urmãtoarele atribuþii:

a) elaboreazã, implementeazã ºi actualizeazã Cadrul naþional al calificãrilor, precum ºi Registrul
naþional al calificãrilor;

b) asigurã compatibilitatea sistemului naþional al calificãrilor cu celelalte sisteme de calificãri exis-
tente la nivel european ºi internaþional;

c) propune Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului elemente de politici ºi de strate-
gii naþionale, acte normative referitoare la sistemul naþional al calificãrilor ºi la dezvoltarea resurselor
umane, inclusiv formarea profesionalã a adulþilor;

d) coordoneazã ºi controleazã la nivel naþional elaborarea standardelor ocupaþionale ºi a standarde-
lor de pregãtire profesionalã;

e) coordoneazã asigurarea calitãþii în formarea profesionalã a adulþilor;
f) coordoneazã ºi controleazã autorizarea furnizorilor de formare profesionalã a adulþilor;
g) întocmeºte Registrul naþional al furnizorilor de formare profesionalã a adulþilor, precum ºi

Registrul naþional al evaluatorilor de competenþe profesionale;
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h) coordoneazã autorizarea centrelor de evaluare a competenþelor profesionale ºi certificarea evalu-
atorilor de competenþe profesionale;

i) participã la elaborarea unor planuri sau programe de interes naþional în domeniul calificãrilor ºi al
formãrii profesionale a adulþilor;

j) promoveazã dialogul social, sprijinã ºi coordoneazã activitatea comitetelor sectoriale.
(3) Finanþarea cheltuielilor curente ºi de capital ale Autoritãþii Naþionale pentru Calificãri se asigurã

din venituri proprii ºi subvenþii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului.

(4) La nivelul Autoritãþii Naþionale pentru Calificãri se constituie un consiliu cu rol consultativ, format
din reprezentaþi ai instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar ºi universitar, ai studenþilor, ai asociaþiilor
profesionale, ai administraþiei publice centrale, ai patronatelor, ai sindicatelor ºi ai comitetelor sectoriale.
Consiliul asistã Autoritatea Naþionalã pentru Calificãri în stabilirea strategiilor naþionale ºi a planurilor de
acþiuni pentru dezvoltarea Cadrului naþional al calificãrilor ºi a formãrii profesionale a adulþilor.

(5) Autoritatea Naþionalã pentru Calificãri este coordonatã de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului. Structura, organizarea ºi funcþionarea acesteia se stabilesc prin hotãrâre a
Guvernului, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

AARRTT..  334411
(1) Cadrul naþional al calificãrilor este un instrument pentru clasificarea calificãrilor în conformitate

cu un set de criterii care corespund unor niveluri specifice de învãþare atinse, al cãrui scop este integrarea
ºi coordonarea subsistemelor naþionale de calificãri ºi îmbunãtãþirea transparenþei, accesului, progresului
ºi calitãþii calificãrilor în raport cu piaþa muncii ºi societatea civilã.

(2) Implementarea Cadrului naþional al calificãrilor vizeazã sistemul naþional de calificãri obþinute în
învãþãmântul secundar general, în învãþãmântul profesional ºi tehnic, în formarea profesionalã continuã,
în ucenicie, în învãþãmântul superior, atât în contexte formale, cât ºi în contexte informale ºi nonformale,
din perspectiva învãþãrii pe tot parcursul vieþii.

(3) Cadrul naþional al calificãrilor permite recunoaºterea, mãsurarea ºi relaþionarea tuturor rezul-
tatelor învãþãrii dobândite în contexte de învãþare formale, nonformale ºi informale ºi asigurã coerenþa
calificãrilor ºi a titlurilor certificate. Existenþa unui cadru naþional al calificãrilor contribuie la evitarea
duplicãrii ºi suprapunerii calificãrilor, îi ajutã pe cei ce învaþã sã ia decizii în cunoºtinþã de cauzã privind
planificarea carierei ºi faciliteazã evoluþia profesionalã, în perspectiva învãþãrii pe tot parcursul vieþii.

(4) Cadrul naþional al calificãrilor contribuie la asigurarea calitãþii sistemului de formare profesionalã.
AARRTT..  334422
(1) Autoritatea Naþionalã pentru Calificãri evalueazã ºi certificã evaluatorii de competenþe profesiona-

le, evaluatorii de evaluatori ºi evaluatorii externi.
(2) Criteriile ºi procedurile de evaluare ºi certificare a evaluatorilor de competenþe profesionale, a

evaluatorilor de evaluatori ºi a evaluatorilor externi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a
prevederilor prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului.

(3) Autoritatea Naþionalã pentru Calificãri întocmeºte Registrul naþional al evaluatorilor de compe-
tenþe profesionale, evaluatorilor de evaluatori ºi evaluatorilor externi certificaþi.

(4) Autoritatea Naþionalã pentru Calificãri acrediteazã centrele de evaluare ºi organismele de evalu-
are, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatorii externi.

AARRTT..  334433
(1) Centrele comunitare de învãþare permanentã se înfiinþeazã de cãtre autoritãþile administraþiei

publice locale în parteneriat cu furnizorii de educaþie ºi formare. Acestea au rolul de a implementa politi-
cile ºi strategiile în domeniul învãþãrii pe tot parcursul vieþii la nivelul comunitãþii. Funcþionarea centrelor
comunitare de învãþare permanentã se reglementeazã prin hotãrâre a Guvernului, iniþiatã de Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(2) Unitãþile ºi instituþiile de învãþãmânt de sine stãtãtor sau în parteneriat cu autoritãþile locale ºi alte
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instituþii ºi organisme publice ºi private: case de culturã, furnizori de formare continuã, parteneri sociali,
organizaþii nonguvernamentale ºi altele asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de
învãþare permanentã, pe baza unor oferte de servicii educaþionale adaptate nevoilor specifice diferitelor
grupuri-þintã interesate.

(3) Finanþarea centrelor comunitare de învãþare permanentã se face din fonduri publice ºi private, în
condiþiile legii. Toate veniturile obþinute de centrele comunitare de învãþare permanentã rãmân la dispozi-
þia acestora.

AARRTT..  334444
(1) Atribuþiile centrelor comunitare de învãþare permanentã la nivel local sunt urmãtoarele:
a) realizeazã studii ºi analize privind nevoia de educaþie ºi formare profesionalã la nivel local;
b) elaboreazã planuri locale de intervenþie în domeniul educaþiei permanente;
c) oferã servicii educaþionale pentru copii, tineri ºi adulþi prin:
(i) programe de tip remedial pentru dobândirea sau completarea competenþelor-cheie, inclusiv pro-

grame educaþionale de tip „A doua ºansã“ sau programe de tip „zone de educaþie prioritarã“ pentru tine-
rii ºi adulþii care au pãrãsit timpuriu sistemul de educaþie ori care nu deþin o calificare profesionalã;

(ii) programe pentru validarea rezultatelor învãþãrii nonformale ºi informale;
(iii) programe de dezvoltare a competenþelor profesionale pentru calificare/recalificare, reconversie

profesionalã, perfecþionare, specializare ºi iniþiere profesionalã;
(iv) programe de educaþie antreprenorialã;
(v) programe de dezvoltare personalã sau de timp liber;
(vi) organizarea de activitãþi de promovare a participãrii la învãþarea permanentã a tuturor mem-

brilor comunitãþii;
d) oferã servicii de informare, orientare ºi consiliere privind:
(i) accesul la programe de educaþie ºi formare profesionalã;
(ii) validarea rezultatelor învãþãrii nonformale ºi informale;
(iii) pregãtirea în vederea ocupãrii unui loc de muncã;
e) oferã servicii de evaluare ºi certificare a rezultatelor învãþãrii nonformale ºi informale;
f) asigurã accesul membrilor comunitãþii la mijloace moderne de informare ºi comunicare;
g) promoveazã parteneriatul cu mediul economic;
h) implementeazã instrumentele dezvoltate la nivel european, Europass ºi Youthpass, paºaportul

lingvistic, precum ºi portofoliul de educaþie permanentã;
i) gestioneazã informaþii cu privire la participarea beneficiarilor la serviciile acestora.
(2) Metodologia de acreditare, evaluare periodicã, organizare ºi funcþionare a centrelor comunitare

de învãþare permanentã se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
AARRTT..  334455
(1) În înþelesul prezentei legi, termenii referitori la procesele de identificare, evaluare ºi recunoaºtere

a rezultatelor învãþãrii se definesc dupã cum urmeazã:
a) rezultatele învãþãrii reprezintã ceea ce o persoanã cunoaºte, înþelege ºi este capabilã sã facã la

finalizarea procesului de învãþare ºi sunt definite sub formã de cunoºtinþe, abilitãþi ºi competenþe;
b) identificarea rezultatelor învãþãrii reprezintã procesul prin care indivizii, singuri sau cu sprijinul

personalului specializat, devin conºtienþi de competenþele pe care le deþin;
c) evaluarea rezultatelor învãþãrii reprezintã procesul prin care se stabileºte faptul cã o persoanã a

dobândit anumite cunoºtinþe, abilitãþi ºi competenþe;
d) validarea rezultatelor învãþãrii reprezintã procesul prin care se confirmã cã rezultatele învãþãrii eva-

luate, dobândite de o persoanã, corespund cerinþelor specifice pentru o unitate de rezultate ale învãþãrii sau
o calificare;

e) certificarea rezultatelor învãþãrii reprezintã procesul prin care se confirmã în mod formal rezul-
tatele învãþãrii dobândite de persoana care învaþã în diferite contexte, în urma unui proces de evaluare.
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Aceasta se finalizeazã printr-o diplomã sau un certificat.
(2) Recunoaºterea rezultatelor învãþãrii reprezintã procesul de atestare a rezultatelor învãþãrii vali-

date ºi certificate prin acordarea de unitãþi de rezultate ale învãþãrii sau de calificãri.
(3) Identificarea, evaluarea ºi recunoaºterea rezultatelor învãþãrii în contexte nonformale ºi infor-

male se realizeazã pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului, de Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale ºi de Autoritatea Naþionalã pentru Calificãri
ºi se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.

(4) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului elaboreazã ºi aprobã prin ordin al mini-
strului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului metodologia de recunoaºtere a rezultatelor învãþãrii în
contexte nonformale ºi informale a cadrelor didactice ºi de echivalare a acestora în credite pentru edu-
caþie ºi formare profesionalã.

AARRTT..  334466
(1) Serviciile de identificare, evaluare ºi recunoaºtere a rezultatelor învãþãrii pot fi oferite de instituþii

de stat sau particulare autorizate în acest sens.
(2) Diplomele ºi certificatele acordate de instituþiile autorizate în urma evaluãrii rezultatelor învãþãrii

în contexte nonformale ºi informale produc aceleaºi efecte ca ºi celelalte modalitãþi de evaluare ºi certifi-
care a cunoºtinþelor ºi competenþelor din sistemul formal de educaþie ºi formare profesionalã în vederea
ocupãrii unui loc de muncã sau continuãrii educaþiei ºi formãrii profesionale în sistemele formale.

(3) Rezultatele învãþãrii în contexte nonformale ºi informale pot fi recunoscute explicit prin evaluãri
în centre de evaluare ºi certificare a competenþelor sau implicit prin finalizarea unui program formal de
studii.

AARRTT..  334477
(1) Programele de formare profesionalã iniþialã ºi continuã, precum ºi sistemele de evaluare a rezul-

tatelor învãþãrii în contexte nonformale ºi informale vor respecta asigurarea mobilitãþii ocupaþionale pe
orizontalã ºi pe verticalã prin utilizarea sistemului de credite transferabile pentru educaþie ºi formare pro-
fesionalã.

(2) Metodologia de acordare a creditelor transferabile se elaboreazã de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, de Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale, de Ministerul
Culturii ºi Patrimoniului Naþional ºi de Autoritatea Naþionalã pentru Calificãri ºi se aprobã prin hotãrâre a
Guvernului.

(3) Rezultatele învãþãrii ºi creditele asociate acestora, dobândite anterior în contexte formale sau ca
urmare a evaluãrii rezultatelor învãþãrii nonformale ºi informale, sunt transferate ºi integrate în progra-
mul de formare profesionalã pe care îl urmeazã persoana care învaþã.

AARRTT..  334488
(1) Persoanele care doresc sã fie evaluate în vederea recunoaºterii competenþelor profesionale

obþinute în alte contexte de învãþare decât cele formale se adreseazã unui centru de evaluare acreditat
pentru ocupaþia sau calificarea respectivã.

(2) În funcþie de procesul de evaluare desfãºurat, centrul de evaluare acreditat elibereazã urmãtoarele
tipuri de certificate cu recunoaºtere naþionalã:

a) certificat de calificare - se elibereazã în cazul în care candidatul a fost declarat competent pentru
toate competenþele asociate unei calificãri sau unei ocupaþii, conform standardului de pregãtire profesio-
nalã ori standardului ocupaþional;

b) certificat de competenþe profesionale -se elibereazã în cazul în care candidatul a fost declarat com-
petent pentru una sau mai multe competenþe asociate unei calificãri ori unei ocupaþii, conform standardu-
lui de pregãtire profesionalã sau standardului ocupaþional.

(3) Certificatele se elibereazã însoþite de o anexã a certificatului, denumitã „Supliment descriptiv al
certificatului“, în care se precizeazã unitãþile de competenþã pentru care candidatul a fost declarat compe-
tent.
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AARRTT..  334499
(1) Portofoliul de educaþie permanentã reprezintã un instrument care faciliteazã identificarea ºi for-

mularea abilitãþilor ºi competenþelor personale ºi valorificarea acestora în parcursul ºcolar ºi profesional
ºi în inserþia pe piaþa muncii a fiecãrui individ.

(2) Portofoliul de educaþie permanentã conþine dovezi ale rezultatelor învãþãrii dobândite în contexte
formale, nonformale ºi informale de educaþie.

(3) Portofoliul educaþional integreazã ºi instrumentele europene care evidenþiazã rezultatele învãþãrii
unei persoane, cum ar fi Europass ºi Youthpass.

AARRTT..  335500
(1) Consilierea ºi orientarea carierei pe tot parcursul vieþii se referã la totalitatea serviciilor ºi activi-

tãþilor care asistã persoanele de orice vârstã ºi în orice moment al existenþei lor sã facã alegeri în sfera edu-
caþionalã, de formare sau muncã ºi sã îºi gestioneze cariera.

(2) Serviciile de consiliere ºi orientare în carierã se realizeazã prin unitãþi ºi instituþii de învãþãmânt,
universitãþi, instituþii de formare, servicii de ocupare a forþei de muncã ºi servicii pentru tineret. Ele se pot
realiza ºi la locul de muncã, în serviciile sociale ºi în sectorul privat.

AARRTT..  335511
Statul asigurã accesul gratuit la servicii de consiliere ºi orientare în carierã tuturor elevilor, studenþilor

ºi persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã.
AARRTT..  335522
În sensul prezentei legi, consilierea ºi orientarea în carierã includ urmãtoarele tipuri de activitãþi:
a) informarea cu privire la carierã, care se referã la toate informaþiile necesare pentru a planifica,

obþine ºi pãstra un anumit loc de muncã;
b) educaþia cu privire la carierã, care se realizeazã în instituþiile de învãþãmânt prin intermediul

ariei curriculare „consiliere ºi orientare“. Sunt oferite informaþii despre piaþa muncii, se formeazã abili-
tãþi de a face alegeri privind educaþia, formarea, munca ºi viaþa în general, oportunitãþi de a experimen-
ta diverse roluri din viaþa comunitãþii sau din viaþa profesionalã, instrumente pentru planificarea carie-
rei;

c) consilierea în carierã, care ajutã persoanele sã îºi clarifice scopurile ºi aspiraþiile, sã îºi înþeleagã pro-
priul profil educaþional, sã ia decizii informate, sã fie responsabile pentru propriile acþiuni, sã îºi ges-
tioneze cariera ºi procesul de tranziþie în diferite momente;

d) consilierea pentru angajare, care ajutã persoanele sã îºi clarifice scopurile imediate privind anga-
jarea, sã înveþe despre abilitãþile necesare pentru a cãuta ºi a obþine un loc de muncã;

e) plasarea la locul de muncã, care reprezintã sprijinul acordat persoanelor pentru gãsirea unui loc de
muncã.

AARRTT..  335533
(1) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei

Sociale colaboreazã în scopul creºterii calitãþii, pentru sincronizarea ºi continuitatea activitãþilor de con-
siliere ºi orientare în carierã de care beneficiazã o persoanã pe parcursul întregii vieþi.

(2) Ministerele prevãzute la alin. (1) stabilesc, prin ordin comun, instrumente ºi metodologii comune
referitoare la formarea specialiºtilor în consiliere ºi orientare, utilizarea instrumentelor Europass ºi
Youthpass, organizarea de activitãþi comune de sensibilizare a cadrelor didactice ºi a formatorilor, a
pãrinþilor ºi a publicului larg cu privire la dimensiunea consilierii ºi orientãrii în educaþie ºi formarea pro-
fesionalã.

AARRTT..  335544
Pentru asigurarea transparenþei serviciilor ºi a mobilitãþii persoanelor în spaþiul european, Ministerul

Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale realizeazã
demersurile necesare pentru integrarea României în reþelele europene de consiliere ºi orientare pe tot
parcursul vieþii.
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AARRTT..  335555
(1) Sistemul naþional de asigurare a calitãþii educaþiei permanente cuprinde sistemul de asigurare a

calitãþii în învãþãmântul preuniversitar, sistemul de asigurare a calitãþii în învãþãmântul superior, sistemul
de asigurare a calitãþii în formarea profesionalã iniþialã, sistemul de asigurare a calitãþii în formarea pro-
fesionalã continuã.

(2) Grupul Naþional pentru Asigurarea Calitãþii în Educaþie ºi Formare Profesionalã (GNAC), structurã
informalã care funcþioneazã ca punct naþional de referinþã pentru asigurarea calitãþii în educaþie ºi for-
marea profesionalã, coordoneazã armonizarea sistemelor de asigurare a calitãþii în educaþie ºi formarea
profesionalã.

AARRTT..  335566[[RRTTFF  bbooookkmmaarrkk  eenndd::  }}AA335566
(1) Statul sprijinã dreptul la învãþare pe tot parcursul vieþii prin acordarea sumei reprezentând echiva-

lentul în lei a 500 euro, calculat la cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naþionalã a României ºi
valabil la data plãþii, fiecãrui copil cetãþean român, la naºterea acestuia. Suma este acordatã în scop edu-
caþional în beneficiul titularului, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei ºi Protecþiei
Sociale.

(2) Suma se depune într-un cont de depozit, denumit în continuare cont pentru educaþie permanen-
tã, deschis la Trezoreria Statului pe numele copilului de oricare dintre pãrinþii fireºti, de împuternicitul
acestora sau de reprezentantul legal al copilului, pe baza certificatului de naºtere.

(3) Pãrinþii copilului, contribuabili, pot direcþiona în contul prevãzut la alin. (2) un procent de pânã la 2%
din valoarea impozitului anual pe veniturile din salarii, în condiþiile legii, ºi pot depune sume în acest cont.

(4) Pentru sumele depuse în contul prevãzut la alin. (2) se plãteºte dobândã anual la o ratã a dobânzii
stabilitã prin ordin al ministrului finanþelor publice. Dobânzile aferente conturilor de depozit constituite
la Trezoreria Statului se asigurã de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanþelor Publice.

(5) Titularul contului este singura persoanã care poate solicita sume din contul pentru educaþie per-
manentã, începând cu vârsta de 16 ani ºi cu acordul expres, dupã caz, al pãrinþilor, al tutorelui sau al
reprezentantului legal. Trezoreria Statului elibereazã vouchere echivalente în valoare cu sumele solicitate.
Metodologia prin care se certificã faptul cã sumele au fost cheltuite pentru educaþia permanentã se ela-
boreazã de cãtre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

(6) Retragerea sumelor în alte condiþii decât cele prevãzute la alin. (5) ºi/sau utilizarea acestora în alt scop
decât cel stabilit de prezenta lege constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la un an.

(7) Normele privind deschiderea, gestionarea ºi accesul la contul pentru educaþie permanentã se
aprobã prin hotãrâre a Guvernului.

(8) Sprijinul de stat pentru exercitarea dreptului la educaþie permanentã prin acordarea sumei
reprezentând echivalentul în lei a 500 euro se acordã tuturor copiilor nãscuþi dupã data intrãrii în vigoare
a prezentei legi.

AARRTT..  335577
(1) Personalul care lucreazã în domeniul educaþiei permanente poate ocupa urmãtoarele funcþii:

cadru didactic, cadru didactic auxiliar, formator, instructor de practicã, evaluator de competenþe, media-
tor, facilitator al învãþãrii permanente, consilier, mentor, facilitator/tutore on-line, profesor de sprijin ºi
alte funcþii asociate activitãþilor desfãºurate în scopul educaþiei permanente.

(2) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, împreunã cu Ministerul Muncii, Familiei ºi
Protecþiei Sociale, cu Ministerul Culturii ºi Patrimoniului Naþional ºi cu Agenþia Naþionalã pentru Calificãri,
stabileºte normele metodologice de elaborare a statutului ºi rutei de profesionalizare a personalului care
lucreazã în domeniul educaþiei permanente, aprobat prin hotãrâre a Guvernului. Programele de formare
profesionalã vor cuprinde obiective specifice învãþãrii permanente, precum: competenþe psihopedagogi-
ce specifice vârstei ºi profilului beneficiarilor învãþãrii, dezvoltarea competenþelor de utilizare a tehnologi-
ilor moderne de informare ºi comunicare, competenþe de facilitare a învãþãrii în medii virtuale, utilizarea
învãþãrii pe bazã de proiecte ºi portofolii educaþionale.
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AARRTT..  335588
(1) Guvernul înfiinþeazã Muzeul Naþional al ºtiinþei, în condiþiile legii.
(2) Muzeul Naþional al ºtiinþei are drept scop principal oferirea de experienþe de învãþare nonformalã

ºi informalã, prin prezentarea principalelor realizãri ale ºtiinþei ºi tehnologiei.
(3) Metodologia de înfiinþare, organizare, funcþionare ºi finanþare a Muzeului Naþional al ºtiinþei se sta-

bileºte prin hotãrâre a Guvernului, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei
legi.

AARRTT..  335599
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, împreunã cu Ministerul Muncii, Familiei ºi

Protecþiei Sociale ºi cu Ministerul Culturii ºi Patrimoniului Naþional elaboreazã un set de indicatori statis-
tici pentru monitorizarea, analiza ºi prognoza activitãþilor de învãþare pe tot parcursul vieþii.

TITLUL VI
Rãspunderea juridicã

AARRTT..  336600
(1) Urmãtoarele fapte constituie contravenþii ºi se sancþioneazã dupã cum urmeazã:
a) nerespectarea dispoziþiilor art. 86 alin. (3), din culpa pãrintelui sau a tutorelui legal instituit, cu

amendã cuprinsã între 100 lei ºi 1.000 lei ori cu muncã echivalentã în folosul comunitãþii, prestatã de
pãrinte sau de tutorele legal;

b) nerespectarea dispoziþiilor art. 143 alin. (5), cu amendã de la 5.000 lei la 50.000 lei.
(2) Constatarea contravenþiei ºi aplicarea amenzilor contravenþionale prevãzute la alin. (1) lit. a) se

fac de cãtre persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administraþie al
unitãþii de învãþãmânt.

(3) Constatarea contravenþiei ºi aplicarea amenzilor contravenþionale prevãzute la alin. (1) lit. b) se fac
de cãtre ofiþerii sau agenþii de poliþie din cadrul Ministerului Administraþiei ºi Internelor, cu competenþe în
domeniu.

TITLUL VII
Dispoziþii tranzitorii ºi finale

AARRTT..  336611
(1) Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,art. 14 alin. (2) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãþii educaþiei, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobatã cu modificãri prin Legea nr.
87/2006, cu modificãrile ulterioare, Ordonanþa Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenþilor înma-
triculaþi la formele de învãþãmânt la distanþã sau cu frecvenþã redusã de a continua studiile la programe
de studii de licenþã autorizate sã funcþioneze provizoriu sau acreditate, publicatã în Monitorul Oficial al
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României, Partea I, nr. 581 din 20 august 2009, precum ºi orice alte dispoziþii contrare.
(3) Prin excepþie de la prevederile alin. (1):
a) mãsura introducerii clasei pregãtitoare în învãþãmântul primar intrã în vigoare începând cu anul

ºcolar 2012-2013;
b) mãsura introducerii clasei a IX-a în învãþãmântul gimnazial intrã în vigoare începând cu generaþia

de elevi care începe clasa a V-a în anul ºcolar 2011-2012;
c) examenul de bacalaureat se va desfãºura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu

generaþia de elevi care începe clasa a IX-a în anul ºcolar 2012-2013;
d) admiterea la liceu se va desfãºura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu genera-

þia de elevi care începe clasa a V-a în anul ºcolar 2011-2012;
e) mãsura acordãrii a 500 de euro pentru educaþia permanentã a fiecãrui nou-nãscut se aplicã

începând din anul 2013;
f) mãsura privind introducerea costului standard per elev ºi a principiului „finanþarea urmeazã ele-

vul“ se aplicã din anul 2012;
g) prevederile art. 8 intrã în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2012.
(4) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, instituþiile de învãþãmânt superior acreditate înceteazã

procesul didactic la toate specializãrile/programele de studii care nu au fost autorizate sã funcþioneze
provizoriu sau acreditate. Continuarea procesului didactic la aceste specializãri/programe de studii sau
iniþierea procesului didactic la alte specializãri/programe de studii neautorizate ori neacreditate reprezin-
tã o încãlcare a legii, instituþia de învãþãmânt superior fiind sancþionatã cu intrarea în lichidare, iar vino-
vaþii urmând a fi sancþionaþi potrivit prevederilor legale.

(5) Studenþii ºi absolvenþii care au fost înmatriculaþi la specializãrile/programele de studii care ºi-au
încetat procesul didactic conform alin. (4) au dreptul sã îºi finalizeze studiile la specializãri/programe de
studii identice sau similare din acelaºi domeniu al specializãrii/programului de studii, autorizate sã
funcþioneze provizoriu ori acreditate. Aspectele legate de finalizarea studiilor menþionate în prezentul
alineat sunt reglementate prin ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului, la propu-
nerea ARACIS ºi cu consultarea Consiliului Naþional al Rectorilor.

(6) În termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului elaboreazã metodologiile, regulamentele ºi celelalte acte normative care decurg
din aplicarea prezentei legi ºi stabileºte mãsurile tranzitorii de aplicare a acesteia.

AARRTT..  336622
(1) Personalul didactic care ocupã, la momentul intrãrii în vigoare a prezentei legi, funcþia de prepara-

tor universitar ºi care obþine diploma de doctor în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi
ocupã de drept funcþia de asistent universitar.

(2) La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, contractele de muncã
ale persoanelor care ocupã funcþia de preparator universitar înceteazã de drept.

(3) La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, contractele de muncã
ale persoanelor care ocupã funcþia de asistent universitar sau asistent de cercetare ºi nu sunt studenþi-doc-
toranzi sau nu au obþinut diploma de doctor înceteazã de drept.

(4) Prin excepþie de la prevederile art. 301 alin. (2), persoanelor care ocupã la momentul intrãrii în
vigoare a prezentei legi funcþia de asistent universitar într-o instituþie de învãþãmânt superior nu li se
aplicã respectivele prevederi. La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi,
contractele de muncã ale respectivelor persoane, care nu au obþinut diploma de doctor, înceteazã de
drept.

(5) La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, contractele de muncã
ale persoanelor care ocupã funcþia de lector universitar/ºef de lucrãri sau o funcþie didacticã universitarã
superioarã ºi nu au obþinut diploma de doctor înceteazã de drept.

(6) La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, contractele de muncã
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ale persoanelor care ocupã, în instituþii de învãþãmânt superior, funcþia de cercetãtor ºtiinþific sau o funcþie
de cercetare superioarã ºi nu au obþinut diploma de doctor înceteazã de drept.

AARRTT..  336633
La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, instituþiile de învãþãmânt superior de stat având activitãþi

de predare în limba minoritãþilor naþionale care au statut de universitãþi multiculturale ºi multilingve, con-
form prezentei legi, sunt:

1. Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca - în limbile românã, maghiarã ºi germanã;
2. Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Târgu Mureº în limbile românã ºi maghiarã;
3. Universitatea de Artã Teatralã din Târgu Mureº - în limbile românã ºi maghiarã.
[RTF bookmark start: }A364ART. 364[RTF bookmark end: }A364
(1) Senatele universitare sunt obligate ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi,

sã definitiveze noua cartã universitarã, regulamentele ºi metodologiile de organizare ºi funcþionare a uni-
versitãþilor, în conformitate cu prezenta lege.

(2) La finalizarea actualului mandat, noile organe de conducere ale universitãþilor se vor stabili în
baza prezentei legi.

AARRTT..  336655
Termenii ºi expresiile utilizate în cuprinsul prezentei legi sunt definiþi în anexa care face parte inte-

grantã din prezenta lege.
Aceastã lege a fost adoptatã în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituþia României, republi-

catã, în urma angajãrii rãspunderii Guvernului în faþa Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, în ºedinþa
comunã din data de 28 octombrie 2010.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR: RROOBBEERRTTAA  AALLMMAA  AANNAASSTTAASSEE

P. PREªEDINTELE SENATULUI: AALLEEXXAANNDDRRUU  PPEERREEªª

BUCUREªTI, 5 IANUARIE 2011.
NR. 1.
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ANEXÃ
LLIISSTTAA  DDEEFFIINNIIÞÞIIIILLOORR  TTEERRMMEENNIILLOORR  ººII  AA  EEXXPPRREESSIIIILLOORR  UUTTIILLIIZZAATTEE  ÎÎNN  CCUUPPRRIINNSSUULL  LLEEGGIIII

1. Abilitarea reprezintã certificarea calitãþii unei persoane de a conduce lucrãri de doctorat ºi de a
ocupa funcþia didacticã ºi de cercetare de profesor universitar.

2. Acreditarea este procesul prin care unitatea/instituþia de învãþãmânt/organizaþia interesatã, pe
baza evaluãrii externe realizate în condiþiile prezentei legi, dobândeºte dreptul de organizare a admiterii,
de desfãºurare a procesului de învãþãmânt, de organizare a examenelor de finalizare a studiilor ºi de a
emite diplome ºi certificate recunoscute de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.

3. Asigurarea calitãþii educaþiei exprimã capacitatea unei organizaþii furnizoare de a oferi programe
de educaþie în conformitate cu standardele anunþate ºi este realizatã printr-un ansamblu de acþiuni de dez-
voltare a capacitãþii instituþionale, de elaborare, planificare ºi implementare de programe de studiu, prin
care se formeazã încrederea beneficiarilor cã organizaþia furnizoare de educaþie îndeplineºte standardele
de calitate.

4. Autorizarea de funcþionare provizorie este procesul prin care unitatea/instituþia de
învãþãmânt/organizaþia interesatã, pe baza evaluãrii externe realizate, în condiþiile prezentei legi, de cãtre
agenþiile de asigurare a calitãþii autorizate sã funcþioneze pe teritoriul României, dobândeºte calitatea de
furnizor de educaþie, prin hotãrâre a autoritãþii administraþiei publice locale competente, respectiv prin
hotãrâre a Guvernului. Autorizarea de funcþionare provizorie conferã dreptul de organizare a admiterii,
precum ºi de organizare ºi desfãºurare a procesului de învãþãmânt.

5. Beneficiarii direcþi ai educaþiei ºi formãrii profesionale sunt antepreºcolarii, preºcolarii, elevii ºi stu-
denþii, precum ºi persoanele adulte cuprinse într-o formã de educaþie ºi formare profesionalã.

6. Beneficiarii indirecþi ai educaþiei ºi formãrii profesionale sunt familiile beneficiarilor direcþi, anga-
jatorii, comunitatea localã ºi, într-un sens larg, întreaga societate.

7. Cadrul naþional al calificãrilor este un instrument pentru stabilirea calificãrilor, în conformitate cu
un set de criterii ce corespund unor niveluri specifice de învãþare. Cadrul naþional al calificãrilor are ca
scop integrarea ºi coordonarea subsistemelor naþionale de calificãri ºi îmbunãtãþirea transparenþei, acce-
sului, progresului ºi calitãþii calificãrilor în raport cu piaþa muncii ºi societatea civilã.

8. Cadrul naþional al calificãrilor din învãþãmântul superior, denumit în continuare CNCIS, reprezin-
tã instrumentul pentru stabilirea structurii calificãrilor din învãþãmântul superior. CNCIS are ca scop asi-
gurarea coerenþei calificãrilor ºi a titlurilor obþinute în învãþãmântul superior. CNCIS asigurã recunoaºte-
rea naþionalã, precum ºi compatibilitatea ºi comparabilitatea internaþionalã a calificãrilor dobândite prin
învãþãmântul superior. CNCIS este parte a Cadrului naþional al calificãrilor definit la pct. 7.

9. Calificarea este rezultatul formal al unui proces de evaluare ºi validare, care este obþinut atunci când
un organism competent stabileºte cã o persoanã a obþinut, ca urmare a învãþãrii, rezultate la anumite stan-
darde prestabilite.

10. Calitatea educaþiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studii sau program de cali-
ficare profesionalã ºi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite standardele de calitate, precum
ºi aºteptãrile beneficiarilor.

11. Centrul de zi este o instituþie de stat sau a unei organizaþii nonguvernamentale în care copiii cu
deficienþe, transportabili, sunt gãzduiþi ºi îngrijiþi în timpul zilei.

12. Centrul de educaþie este o unitate de învãþãmânt organizatã de cãtre Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului sau de organizaþii neguvernamentale în parteneriat cu Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, având ca scop ºi finalitate recuperarea, compensarea, reabi-
litarea ºi integrarea ºcolarã ºi socialã a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu deficienþe.

13. Cercetarea ºtiinþificã universitarã include cercetarea ºtiinþificã propriu-zisã, creaþia artisticã ºi
activitãþile specifice performanþei sportive.

14. Competenþa reprezintã capacitatea doveditã de a selecta, combina ºi utiliza adecvat cunoºtinþe,
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abilitãþi ºi alte achiziþii constând în valori ºi atitudini, pentru rezolvarea cu succes a unei anumite categorii
de situaþii de muncã sau de învãþare, precum ºi pentru dezvoltarea profesionalã ori personalã în condiþii
de eficacitate ºi eficienþã.

15. Competenþele profesionale sunt un ansamblu unitar ºi dinamic de cunoºtinþe ºi abilitãþi.
Cunoºtinþele se exprimã prin urmãtorii descriptori: cunoaºtere, înþelegere ºi utilizare a limbajului specific,
explicare ºi interpretare. Abilitãþile se exprimã prin urmãtorii descriptori: aplicare, transfer ºi rezolvare de
probleme, reflecþie criticã ºi constructivã, creativitate ºi inovare.

16. Competenþele transversale reprezintã achiziþii valorice ºi atitudinale care depãºesc un anumit
domeniu/program de studiu ºi se exprimã prin urmãtorii descriptori: autonomie ºi responsabilitate, inter-
acþiune socialã, dezvoltare personalã ºi profesionalã.

17. Controlul calitãþii educaþiei în unitãþile de învãþãmânt preuniversitar semnificã activitãþi ºi tehnici
cu caracter operaþional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecþie desemnatã pentru a verifica
respectarea standardelor prestabilite.

18. Creditele pentru formare profesionalã reprezintã totalitatea rezultatelor învãþãrii dobândite de o
persoanã pe parcursul unui program de formare profesionalã, folosite pentru a indica progresele înregis-
trate ºi completarea unui program de formare care conduce cãtre obþinerea unei calificãri. Creditele sunt
folosite pentru a permite transferul de la o calificare la alta, de la un nivel de calificare la altul ºi de la un
sistem de învãþare la altul.

19. Creditele de studii transferabile sunt valori numerice alocate unor unitãþi de cursuri ºi altor activi-
tãþi didactice. Prin creditele de studii transferabile se apreciazã, în medie, cantitatea de muncã, sub toate
aspectele ei, efectuatã de student pentru însuºirea cunoºtinþelor ºi competenþelor specifice unei discipline.

20. Criteriul reprezintã un set de standarde care se referã la un aspect fundamental de organizare ºi
funcþionare a unui/unei furnizor de educaþie/unitãþi/instituþii furnizoare de educaþie în procesul autori-
zãrii de funcþionare provizorie/acreditãrii/evaluãrii ºi asigurãrii calitãþii.

21. Cunoºtinþele reprezintã rezultatul asimilãrii, prin învãþare, a unui ansamblu de fapte, principii,
teorii ºi practici legate de un anumit domeniu de muncã sau de studii.

22. ECTS/SECT - Sistemul european de credite transferabile.
23. ECVET/SECTEFP - Sistemul european de credite transferabile pentru educaþie ºi formare profe-

sionalã.
24. Educaþia este ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor ºi activitãþilor de învãþare

ºi formare de competenþe academice sau profesionale. Educaþia include atât activitãþile de învãþare în con-
text formal, cât ºi în context nonformal sau informal.

25. Educaþia ºi formarea profesionalã reprezintã ansamblul coerent ºi continuu de activitãþi ºi expe-
rienþe de învãþare prin care trece subiectul învãþãrii pe întreaga duratã a traseului sãu educaþional-forma-
tiv.

26. EQF/CEC - Cadrul european al calificãrilor pentru învãþare pe tot parcursul vieþii - este un instru-
ment de referinþã pentru a compara nivelurile de calificare ale diferitelor sisteme de calificãri ºi care pro-
moveazã atât învãþarea de-a lungul vieþii, cât ºi egalitatea de ºanse în societatea bazatã pe cunoaºtere, pre-
cum ºi continuarea integrãrii cetãþenilor pe piaþa europeanã a muncii, respectând în acelaºi timp marea
diversitate a sistemelor naþionale de educaþie.

27. Evaluarea instituþionalã a calitãþii constã în examinarea multicriterialã a calitãþii educaþiei, a
mãsurii în care un furnizor de educaþie/unitatea/instituþia furnizoare de educaþie ºi programele acesteia
îndeplinesc standardele ºi standardele de referinþã. Atunci când evaluarea calitãþii este efectuatã de orga-
nizaþie, aceasta însãºi ia forma evaluãrii interne. Atunci când evaluarea calitãþii este efectuatã de o agenþie
naþionalã sau internaþionalã specializatã, aceasta ia forma evaluãrii externe.

28. Evaluarea rezultatelor învãþãrii reprezintã procesul prin care se stabileºte faptul cã o persoanã a
dobândit anumite cunoºtinþe, deprinderi ºi competenþe.

29. Indicatorul de performanþã reprezintã un instrument de mãsurare a gradului de realizare a unei
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activitãþi desfãºurate de furnizorul de educaþie/unitatea/instituþia furnizoare de educaþie prin raportare
la standarde, respectiv la standardele de referinþã. Nivelul minim al indicatorilor de performanþã core-
spunde cerinþelor unui standard. Nivelul maxim al indicatorilor de performanþã corespunde cerinþelor
unui standard de referinþã, este opþional ºi diferenþiazã calitatea în mod ierarhic, progresiv.

30. Îmbunãtãþirea calitãþii educaþiei semnificã evaluarea, analiza ºi acþiunea corectivã continuã din
partea furnizorului de educaþie/unitãþii/instituþiei furnizoare de educaþie, bazatã pe selectarea ºi
adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum ºi pe alegerea ºi aplicarea standardelor de referinþã.

31. Învãþãmântul este un serviciu public organizat în condiþiile unui regim juridic de drept public în
scopul educãrii ºi formãrii profesionale a tinerei generaþii.

32. Învãþãmântul cu frecvenþã, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã sunt forme de organizare a proce-
selor didactice care implicã:

a. frecvenþã obligatorie pentru învãþãmântul cu frecvenþã;
b. înlocuirea orelor de predare cu activitãþi de studiu individual ºi întâlniri periodice, de regulã sãp-

tãmânal, cu elevii/studenþii/cursanþii pentru desfãºurarea activitãþilor aplicative obligatorii prevãzute în
planurile-cadru de învãþãmânt/planurile de învãþãmânt, pentru învãþãmântul cu frecvenþã redusã;

c. înlocuirea orelor de predare cu activitãþi de studiu individual ºi întâlniri periodice, desfãºurarea
seminarelor prin sistem tutorial ºi, obligatoriu, a tuturor activitãþilor didactice care dezvoltã competenþe
ºi abilitãþi practice în sistem faþã în faþã pentru învãþãmântul la distanþã.

33. Mandatul este perioada în care o persoanã, desemnatã prin vot sau prin concurs într-o funcþie de
conducere, la nivelul unei unitãþi/instituþii de învãþãmânt din cadrul sistemului naþional de învãþãmânt,
pune în aplicare programul managerial pe baza cãruia a fost învestitã. Mandatul are o duratã de 4 ani.

34. Organizaþia interesatã în furnizarea de servicii de educaþie este o persoanã juridicã ce cuprinde în
statutul sãu activitãþi de învãþãmânt ºi se supune procesului de autorizare pentru a deveni furnizor de edu-
caþie.

35. Programele educaþionale de tip „A doua ºansã“ sunt programe educaþionale care au ca scop spri-
jinirea copiilor/tinerilor/adulþilor care au pãrãsit prematur sistemul de educaþie, fãrã a finaliza
învãþãmântul primar ºi/sau gimnazial, depãºind cu cel puþin 4 ani vârsta de ºcolarizare corespunzãtoare
acestor niveluri, astfel încât aceºtia sã îºi poatã completa ºi finaliza învãþãmântul obligatoriu, precum ºi sã
poatã obþine o calificare profesionalã.

36. Programele de calificare profesionalã reprezintã oferta educaþionalã care conduce la dobândirea
unei calificãri profesionale înscrise în Registrul naþional al calificãrilor.

37. Programele de studii concretizeazã oferta educaþionalã a unei organizaþii furnizoare de educaþie.
38. Programul de studii acreditat este programul de studii care îndeplineºte cerinþele minime ale stan-

dardelor ºi indicatorilor de performanþã ai acreditãrii.
39. Programul de studii autorizat este programul de studii evaluat, avizat favorabil ºi care îndeplineºte

condiþiile autorizãrii provizorii.
40. Punctele de credit pentru formare profesionalã reprezintã exprimarea numericã a importanþei

unei unitãþi de rezultate ale învãþãrii raportate la o calificare.
41. Registrul matricol unic al universitãþilor din România (RMUR) este o bazã de date naþionalã elec-

tronicã în care sunt înregistraþi toþi studenþii din instituþiile de învãþãmânt superior de stat, particulare sau
confesionale, acreditate ori autorizate sã funcþioneze provizoriu. Constituirea RMUR se realizeazã pe baza
registrelor matricole ale instituþiilor de învãþãmânt superior.

42. Registrul naþional al calificãrilor este o bazã de date naþionalã ce cuprinde descrierea tuturor cali-
ficãrilor din România.

43. Rezultatele învãþãrii reprezintã ceea ce o persoanã înþelege, cunoaºte ºi este capabilã sã facã la
finalizarea unui proces de învãþare. Rezultatele învãþãrii se exprimã prin cunoºtinþe, abilitãþi ºi compe-
tenþe dobândite pe parcursul diferitelor experienþe de învãþare formalã, nonformalã ºi informalã.

44. Sistemul naþional de învãþãmânt este constituit din ansamblul unitãþilor ºi instituþiilor de
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învãþãmânt de stat particulare ºi confesionale acreditate, de diferite tipuri, niveluri ºi forme de organizare
a activitãþii de educare ºi formare profesionalã.

45. Sistemul tutorial semnificã organizarea activitãþilor didactice în învãþãmântul la distanþã de cãtre
un cadru didactic tutore ºi asigurã:

a. desfãºurarea activitãþilor de învãþare ºi evaluare atât la distanþã, cât ºi în sistem faþã în faþã;
b. organizarea pe discipline ºi grupe care cuprind maximum 25 de elevi/studenþi/cursanþi.
46. Societatea cunoaºterii este o societate în care cunoaºterea constituie principala resursã, fiind cre-

atã, împãrtãºitã ºi utilizatã pentru a genera prosperitate ºi bunãstare membrilor sãi.
47. Standardul reprezintã descrierea cerinþelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care

definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activitãþi în educaþie. Orice standard este formulat
în termeni generali sub forma unui enunþ ºi se concretizeazã într-un set de indicatori de performanþã.
Standardele sunt diferenþiate pe criterii ºi domenii.

48. Standardul de referinþã reprezintã descrierea cerinþelor care definesc un nivel optimal de
realizare a unei activitãþi de cãtre furnizorul de educaþie/unitatea/instituþia furnizoare de educaþie, pe
baza bunelor practici existente la nivel naþional, european sau mondial. Standardele de referinþã sunt
specifice fiecãrui program de studii sau fiecãrei instituþii, sunt opþionale ºi se situeazã peste nivelul minim.

49. Statele terþe reprezintã orice stat, cu excepþia statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaþiului
Economic European ºi a Confederaþiei Elveþiene.

50. Unitatea reprezintã o unitate de învãþãmânt din învãþãmântul preuniversitar.
51. Unitatea de rezultate ale învãþãrii reprezintã partea unei calificãri care cuprinde un set coerent de

cunoºtinþe, deprinderi ºi competenþe generale, care pot fi evaluate ºi validate.
52. Unitatea/Instituþia furnizoare de educaþie/Furnizorul de educaþie sunt unitãþile ºi instituþiile de

învãþãmânt acreditate.
53. Validarea rezultatelor învãþãrii reprezintã procesul prin care se confirmã cã rezultatele învãþãrii

dobândite de o persoanã, evaluate ºi certificate, corespund cerinþelor specifice pentru o unitate sau o cali-
ficare.

54. Transferul rezultatelor învãþãrii ºi al creditelor asociate reprezintã procesul prin care rezultatele
învãþãrii ºi creditele asociate acestora sunt transferate ºi integrate în programul de formare profesionalã
pe care îl urmeazã persoana care învaþã.

55. Recunoaºterea rezultatelor învãþãrii ºi a creditelor asociate reprezintã procesul prin care se acordã
un statut oficial rezultatelor învãþãrii ºi creditelor dobândite, evaluate ºi validate, în vederea acordãrii cer-
tificatului de calificare profesionalã.

56. Certificarea rezultatelor învãþãrii reprezintã procesul prin care se confirmã în mod formal rezul-
tatele învãþãrii dobândite de persoana care învaþã, în urma unui proces de evaluare.

57. Învãþãmântul public este echivalentul învãþãmântului de stat, aºa cum este definit în Constituþia
României, republicatã.

58. Învãþãmântul privat este echivalentul învãþãmântului particular, aºa cum este definit în
Constituþia României, republicatã.





Înfiinþatã în martie 1990, Federaþia Educaþiei Naþionale este una dintre cele mai importante organizaþii
sindicale din România, reprezentativã pentru ramura Educaþie. FEN s-a format de jos în sus, 

de la nivelul unitãþilor de învãþãmânt ºi a fost înfiinþatã pentru a fi o alternativã la sindicatul naþional
din vremea comunismului.

La ora actualã, FEN are peste 40 de organizaþii judeþene ºi peste 47.000 de membri. 
FEN apãrã interesele economice, sociale ºi profesionale ale personalului din sistemul de învãþãmânt 

atât preuniversitar, cât ºi superior.

Federaþia este afiliatã pe plan naþional la Confederaþia Naþionalã Sindicalã „Cartel Alfa“, 
iar pe plan internaþional este membrã fondatoare a Internaþionalei Educaþiei.

CCEE  OOFFEERRIIMM::
• Reprezentare profesionistã la nivel naþional

• Asistenþã juridicã gratuitã
• Cursuri de perfecþionare interne ºi externe autorizate

• Carduri ºi credite preferenþiale
• Asigurãri de grup (de viaþã, medicale)

• Alternative de petrecere a timpului liber
• Bilete de odihnã ºi tratament în þarã ºi în strãinãtate

• Abonamente preferenþiale în reþeaua Vodafone (comunicarea este foarte importantã ºi de aceea 
am încercat sã obþinem cea mai bunã ofertã în funcþie de calitate ºi preþ)

• Posibilitatea publicãrii unor articole de specialitate ºi a opiniilor proprii despre învãþãmânt 
în revista „ªcoala româneascã“

FFEEDDEERRAAÞÞIIAA  EEDDUUCCAAÞÞIIEEII  NNAAÞÞIIOONNAALLEE
AADDRREESSAA:: STR. JUSTIÞIEI, NR. 65, SECTOR 4, BUCUREªTI

TTEELLEEFFOONN::  021.337.11.40
021.337.11.85

FFAAXX::  021.337.01.17
031.815.00.25

EEMMAAIILL:: office@fen.ro
SSIITTEE:: www.fen.ro

www.scoalaromaneasca.ro


