
PROIECT

Lege pentru completarea art. 76 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

Articol unic - Dupa alin. (4) al art. 76 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 

publicata in Monitorul Oficial al Rom^iei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, se introduc 4 alineate noi, (4^), (4^), (4^), (4^), cu 

urmatorul contout:

(4^) La nivelul unitatilor scolare si a jude^elor unde rata de neparticipare la examenele 

finale a elevilor de clasa a Vlll-a si a Xll-a/XIII-a Ministerul Educatiei Nationale 

depaseste 25% din totalul elevilor inscrisi la inceputul anului scolar in clasele 

terminale mentionate, se vor efectua de catre Ministerul Educatiei Nationale 

cercetarea, monitorizarea si investigarea cauzelor neparticiparii elevilor la examene.

(4^) La finalul fiecarui an scolar, Ministerul Educadei Nationale va soUcita 

Inspectoratelor $coalre Judetene, respectiv Inspectoratul §colar al Municipiului 

Bucure§ti, ?i unitMor de invatam^t identificate cu procente mari de neparticipare 

la evaluarea nahonala de la finele clasei a Vlll-a, respectiv la examenul de 

bacalaureat, introducerea in proiectul de dezvoltare institutionala si in planul de 

actiune scolara a unor obiective legate de cresterea participarii si de imbunatatirea 

rezultateior la respectivele examene.

(4^) La nivelul unitatilor scolare si a judetelor unde rata de neparticipare la examenele 

finale a elevilor de clasa a Vlll-a si a Xll-a/XIII-a depaseste 25% din totalul elevilor 

inscrisi la inceputul anului scolar in clasele terminale mentionate, Ministerul 

Educatiei Nationale va realiza demersurile necesare cresterii numarului de consilieri 

§colari, mediator! scolari, profesori de sprijin.



(#) In vederea prevenirii esecului elevilor la examenele de final de ciclu secundar 

inferior si secundar superior, la nivelul unitatilor scolare si a judetelor unde rata de 

neparticipare la examenele finale a elevilor de clasa a Vlll-a si a Xll-a/XIII-a depaseste 

25% din totalul elevilor inscrisi la inceputul anului scolar in clasele terminale 

mentionate, Ministerul Educatiei Nationale va asigura resursele necesare organizarii 
Programului „Scoala dupa ^coala" - pachetul de remediere si sprijin la invatare 

pentru elevii din ultimii doi ani terminali - clasa a Vll-a si a Vlll-a, respectiv, a Xl-a, a 

Xll-a si a Xlll-a.

Aceastd lege a fost adoptatd de Camera Deputatilor §i de Senat, cu 

respectarea prevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romdniei, 

repuhlicatd.
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