
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
privind modificarea si completarea Legii educa^iei nafionale nr. 1/2011 si a 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii

educatiei
Sectiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de act normativ

l.Descrierea situatiei actuale
Potrivit art. 9 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare, statul asigura finantarea de baza pentru invatamantul 
profesional §i liceal acreditat, de stat, particular si confesional, precum §i pentru 
cel postliceal de stat. Actualul text reglementeaza insuficient situatia existenta, 
raportata la faptul ca exista unitati de invatamant preuniversitar infiintate in 
structura institutiilor de invatamant superior si pentru care nu exista prev^uta 
in prezent modalitatea de finantare.

in ceea ce priveste dezvoltarea si asigurarea calitatii programelor integrate 
care sa conduca la diplome comune in invatamantul superior, ministrii educatiei 
din Spatiul European si-au au exprimat de-a lungul timpului, sprijinul pentru 
dezvoltarea si asigurarea calitatii programelor integrate care conduc la diplome 
comune. A fost subliniata necesitatea asigurarii unei perioade substantiale de 
studii in strmnatate in cadrul unor programe comune, precum si asigurarea 
cadrului pentru diversitatea lingvistica si invatarea limbilor straine, astfel incat 
studentii sa isi poata atinge intregul potential pentru o identitate, cetatenie si 
angajabilitate europeana. La nivel european a fost identificata necesitate a unor 
angajamente la nivel national pentru a elimina obstacolele legale din calea 
stabilirea si recunoasterea acestor studii si pentru a sprijini activ dezvoltarea si 
asigurarea adecvata a calitatii curriculei integrate care sa conduca la diplome 
comune.

Inca din anul 2015, prin Comunicatul ministerial de la Erevan, adoptat de 
ministrii pentru invatamantul superior din statele participante la Spatiul 
european al invatamantului superior (EHEA)- 2015, cooperarea pentru 
mobilitate, programele si diplomele comune (joint programmes and degrees), 
structura comuna a ciclurilor de studii, sistemul de credite, standardelc^ si
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orientarile comune sunt considerate elemente fundamentale. In vederea 
facilitarii asigurarii externe a calitatii programelor comune, ministrii au aprobat 
Abordarea europeana pentru asigurarea calitatii programelor comune. 
Programele comune sunt intelese ca un “curriculum integral coordonat si oferit 
m comun de diferite institutii de invatamant superior din tarile EHEA si care 
conduce la diplome duble / multiple (double/multiple degrees) sau la o diploma 
comuna (joint degrees). ”

in acest domeniu, Romania inregistreaza un progres modest, in sensul ca 
regimul juridic al programelor integrate si al diplomelor comune nu a fost 
reglementat la nivel de norma primara, astfel incat Abordarea Europeana sa 
poata fi implementata cu succes si in tara noastra. Astfel, pana in prezent nu 
exista reglementari cu privire la definirea programelor integrate, modul de 
organizare a acestora, regimul juridic al diplomelor rezultate in urma parcurgerii 
unor astfel de programe. in consecinta nu exista ereate niei mecanismele de 
asigurare a calitatii unor astfel de programe.

in acest context, amintim ca prin Comunicatul ministerial de la Roma 
(2020) se mentioneaza angajamentul ministrilor de a elimina obstacolele 
ramase, inclusiv cele legate de aplicarea Abordarii europene pentru asigurarea 
calitatii programelor comune. ’’Recunoastem progresele inregistrate in 
dezvoltarea sistemelor de asigurare a calitatii aliniate cu ESG si ne angajam sa 
eliminam obstacolele ramase, inclusiv cele legate de fimctionarea 
transfrontaliera a agentiilor inregistrate EQAR si de aplicarea abordarii 
europene pentru asigurarea calitatii programelor comune.

in prezent, potrivit art. 158 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare, procesul de evaluare a studiilor doetorale, in vederea 
acreditarii sau mentinerii acreditarii, dupa caz, cuprinde, obligatoriu, evaluarea, 
in cadrul evaluarii externe a lOSUD-ului, prevazuta de art. 13 lit. a)-c) din OUG 
nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, a componentei organizatorice, denumita scoala 
doctorala, organizata in conditiile art. 132 alin. (4) in cadrul lOSUD-ului. Sunt 
necesare astfel reglementari care sa flexibilizeze modul de evaluare a calitatii, in 
sensul ca se impune o organizare mai eficienta a acestei activitati, respectiv 
organizarea evaluarilor in ansamblu, la nivel de lOSUD, deoarece sunt comune 
majoritatea elementelor analizate, si nu fragmentat pe scoli doetorale.

Modalitatea de finantare prevazuta la art. 223 din Legea nr. 1/2011, 
fondurile care pot fi realizate de institutiile de invatamant superior se refera la 
fonduri alocate pe baza competitionala pentru dezvoltare institutionala, fonduri 
alocate pe baza competitionala pentru incluziune, burse §i protectia sociala a 
studentilor, fonduri destinate cluburilor sportive universitare, precum §i din 
venituri proprii, dobanzi, donatii, sponsorizari §i taxe percepute in conditiile 
legii de la persoane fizice §i juridice, romane sau straine, §i din alte surse, 
nefiind cuprinse si fondurile destinate institutelor de cercetare-dezvoltare si 
statiunilor de cercetare-dezvoltare aflate in structura universitatilor, prin

2

. .1



finantare complementara.
In actualul context epidemiologic, natura activitatilor cadrelor didactice a 

suferit modificari, acestea fiind nevoite sa se adapteze noilor realitati in ceea ce 
priveste proiectarea si organizarea activitatilor didactice, elaborarea materialelor 
didactice fiind o components importanta a acestora. in prezent aceasta activitate 
nu este reglementata ca fiind parte a activitatilor ce compun norma didactica.

in prezent, art. 19 alin. (7) al Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 75/2005 
privind asigurarea calitatii in educatie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 
87/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, prevede ca durata unui 
mandat de membru al Consiliului ARACIS este de 4 ani. in contextul in care 
actualele mandate ineeteaza la sfarsitul lunii martie este neeesara prelungirea 
duratei acestora pentru un termen de sase luni, pe de o parte pentru evitarea 
bloearii activitatii Consiliului si, pe de alta parte, pentru a da posibilitatea 
organizarii concursurilor pentru ocuparea noilor mandate. 

1 • •1 . In cazul proiectelor de acte normative care transpun legislate comunitara
sau creeaza cadrul pentru aplicarea directa a acesteia, se vor specifica doar 
actele comunitare in cauza, insotite de elementele de identificare ale acestora 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Schimbari preconizate
I.Modificarea Legii educatiei na^ionale nr. 1/2011, cu modificarile §i 

completarile ulterioare, in ceea ce priveste:
a) clarificarea cadrului legal privind finantarea de baza pentru elevii din 

unitatile de invatamant preuniversitar/ colegii de nivel postliceal infiintate in 
structura institutiilor de invatamant superior de stat;

b) reglementarea „diplomei comune, duble/multiple” si a programului de 
studii integrat prin punerea in aplicare un curriculumului integrat coordonat si 
oferit in comun de mai multe institutii de invatamant superior din Spatiul 
European al invatamantului Superior;

d) modificari privind studiile doctorale in contextul neeesitatii fmalizarii 
procesului de evaluare a scolilor doctorale pana 31 decembrie 2021, fiind 
imperios neeesara clarificarea procesului si modului de organizare pentru a nu 
conduce la rezultate contradictorii. Se asigura prin prezenta modificare a legii 
educatiei nationale o evaluare mai eficienta a modului de organizare in 
ansamblu, la nivel de lOSUD.

e) luarea unor masuri privind flexibilizarea cadrului legal privind 
cercetarea stiintifica in universitatile de stat din sistemul national de invatimant

Astfel: a) clarificarea cadrului legal privind finantarea de baza pentru elevii 
din unitatile de invatamant preuniversitar/ colegii de nivel postliceal infiintate in 
structura institutiilor de invatamant superior de stat are caracterul urgentei 
justificata de faptul ca in prezent, desi in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare pot functiona unitati de invatamant preuniversitar in cadrul 
universitatilor, si sunt furnizori de educatie in acceptiunea Ordonantei de
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urgenta a Guvernului nr.75/2005, facand parte din reteaua nationala de 
invatamant, acestea nu pot fi fmantate, generandu-se situatii discriminatorii 
pentru de elevii inscrissi in aceste unitati de invatamant, care an dreptul la 
invatatura garantat de Constitutia Romaniei republicata. in contextul in care 
urmeaza ca pana la data de 15 martie 2021 sa se aprobe cifra de scolarizare 
pentru anul universitar 2021-2022 iar in situatia neadoptarii acestei masuri se va 
afecta iremediabil procesul de invatamant care se desfasoara la nivelul acestor 
unitati de invatamant.

Mecanismul de finantare pentru elevii din unitatile de invatamant 
preuniversitar/ colegii de nivel postliceal infiintate in structura institutiilor de 
invatamant superior de stat se stabileste printr-o metodologie aprobata prin 
ordin al ministrului educatiei, in termen de 60 de zile de la data intrarii in 
vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

b) in ceea ce priveste reglementarea „diplomei comune, duble/multiple” si 
a programului de studii integrat prin punerea in aplicare un curriculumului 
integrat coordonat si oferit in comun de mai multe institutii de invatamant 
superior din Spatiul European al invatamantului Superior este relevant sa 
mentionam faptul ca in prezent la nivelul universitatilor romanesti sunt in 
derulare proiecte cu universitati europene, unele dintre ele prevad dezvoltarea 
unor programe in comun si evaluarea calitatii urmand aboradrea invocata; 
abordarea europeana a lost adoptata de ministrii EHEA in 2015, deci trebuia 
implementata de atunci, in plus, in 2020 se reia necesitatea generalizarii ei in 
comunicatul adoptat de ministrii educatiei din tarile EHEA. in acest context, 
modifcarile privesc:

- completarea art. 115 astfel incat actele de studii emise la finalizarea 
programelor de studii integrate sa fie recunoscute de drept de catre statul roman.

-stabilirea cadrului legal necesar pentru ca instituliile de invatamant 
superior romane§ti sa poata organiza, in comun cu alte institutii de invatamant

A

superior acreditate din Spatiul European al Invatamantului Superior, programe 
de studii integrate, recunoscute ca atare de statul de origine.

- definirea la art. 137 a programului de studii integrat ca fiind acel grup de 
unitati curriculare de predare, invatare, cercetare, aplicatii practice si evaluare, 
planificate astfel incat sa duca la o calificare universitara certificata printr-o 
diploma si printr-un supliment la diploma. Curriculumul acestui tip de program 
este elaborat si organizat in comun de mai multe institutii de invatamant 
superior din Spatiul European al invatamantului Superior si conducand la o 
diploma comuna sau la diplome duble/multiple

- completarea art. 138, cu respectarea principiului autonomiei universitare,
in sensul in care institutiile de invatamant superior romanesti care organizeaza 
programe de studii integrate sa stabileasca un regulament propriu de organizare 
§i functionare a acestor programe, aprobat de senatul universitar. Prin 
regulament se stabileste inclusiv modalitatea de admitere si fmalizare ancestor 
studii. ’
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- modificarea si completarea art. 147 instituie ca la finalizarea unui 
program de studii integrate organizat de doua sau mai multe universitali, aetele 
de studii se elibereaza in eoneordan^a cu reglementarile na^ionale §i cu 
prevederile acordurilor interinstitu^ionale si institutiile de invatamant superior 
acreditate din Romania si din alte state, care organizeaza un program de studii 
integrate acreditate, emit o diploma comuna, dubla/multipla, insotita de un 
supliment comun conform formatului stabilit in acordul de parteneriat incheiat 
intre institutiile de invatamant superior partenere.

-completarea art. 192 cu obligatia institutiilor de invatamant superior de a 
infiinta structuri tehnico-administrative si de suport care sa faciliteze 
managementul activitatilor de asigurare si evaluare interna si externa a calitatii. 

c) in ceea ce priveste modificarile privind studiile doctorale:
- se completeaza art. 132 in sensul in care facultatile din cadrul institutiilor 

de invatamant superior sa poata propune organizarea scolii doctorale la nivel de 
lOSUD.

- modificarea art. 158 astfel incat, in cazul universitatilor, evaluarea 
lOSUD reprezinta un capitol in cadrul evaluarii la nivel institutional, evaluarea 
desfasurandu-se in mod unitar.

d) masurile de reglementare privind flexibilizarea cadrului legal privind 
cercetarea stiintifica in universitatile de stat din sistemul national de invatimant 
implica modificarea art 223 si pentru stimularea managementului performant cu 
efect direct in cee ace priveste reducerea cheltuielilor de personal si dezvoltarea 
bazei didactice si de cercetare a universitatilor, acestea pot utiliza sumele din 
finantarea de baza, pentru cheltuieli de investitii, in beneficiul comunitatii 
academice.

Avand in vedere contextul special in care se desfasoara procesul de 
predare, se impune modificarea art. 287 care reglementeaza norma didactica, cu 
activitati de elaborare a materialelor didactice. in perioada pandemiei a fost 
necesara revizuirea materialelor de studii de catre cadrele didactice, pentru a fi 
adaptate predarii online dar si unui suport mai consistent pentru student. 
Aceasta modifcare se coroboreaza si cu alte acte normative in vigoare care 
prevad obligativitatea elaborarii de materiale de studiu pt student, prin urmare 
se justifica in mod obiectiv includerea acestei activitati in norma didactica.

II. Modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 75/2005 privind 
asigurarea calitatii educatiei publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 642 din data de 20 iulie 2005, aprobata cu modificari prin 
Legea nr. 87/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce 
priveste:

a) pentru corelarea cu modificarile si completarile aduse Legii educatiei 
nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare prin prezenta 
ordonantd de urgenfd privindprogramele integrate, respectiv:

- completarea art. 11 cu domeniile si criteriile stabilite la nivel eui^emT^ca 
reper pentru programele integrate. ■..'i

\... \
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-completarea art. 17, in sensul in care ARACIS evalueaza, la cerere, 
programe de studii integrate in temeiul standardelor si al metodologiilor stabilite 
la nivel european prin abordarea europeana, si propune, dupa caz, 
acreditatea/neacreditarea acestor programe

-completarea art. 17, astfel incat ARACIS poate incheia acorduri de 
colaborare cu agentii de asigurare a calitatii inscrise in EQAR in vederea 
evaluarii calitatii educatiei.

b) avand in vedere modul de desfasurare online impus de contextul 
pandemic, se impune intarirea procesului de asigurarea interna a calitatii prin 
implicarea crescuta a studentilor in CEAC. Astfel, se stabileste o reprezentare 
mai consistenta a studentilor ( 1—2 reprezentanti ai studentilor, desemnati de 
organizatiile studentesti) in cadrul ARACIS, prin modificarea lit.c) alin (5) al 
art. 11 .

III. Alte dispozitii tranzitorii si finale
1 .Reglementarea faptul ca mecanismul de finantare pentru elevii din 

unitatile de invatamant preuniversitar/ colegii de nivel postliceal infiintate in 
structura institutiilor de invatamant superior de stat se stabileste printr-o 
metodologie aprobata prin ordin al ministrului educatiei, in termen de 60 de zile 
de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

2. Reglementarea faptului ca toate lOSUD-urile, care functioneaza la 
intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, parcurg procesul de 
evaluare, pana la 31 decembrie 2021, separat de evaluarea institutionala si a 
faptului ca universitatile organizatoare de studii universitare de doctorat, care 
intra in proces de evaluare periodica institutionala, parcurg cele doua procese de 
evaluare concomitent.

3 . Pentru asigurarea managementului ARACIS in contextul in care 
actualele mandate inceteaza la sfarsitul lunii martie, este necesara prelungirea 
duratei acestora pana la data de 30 septembrie 2021, pe de o parte pentru 
evitarea blocarii activitatii Consiliului si, pe de alta parte, pentru a da 
posibilitatea organizarii concursurilor pentru ocuparea noilor mandate. Astfel s- 
a stabilit, prin derogare de la prevederile art. 19 alin.(7) Ordonanta de urgenta a 
Guvemului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei cu modificarile si 
completarile ulterioare aprobata prin Legea nr. 87 din 2006, faptul ca mandatele 
membrilor Consiliului ARACIS se prelungesc pana la data de 30 septembrie 
2021

3. Alte informatii
in contextul in care urmeaza sa se aprobe ciffa de scolarizare pentru anul 

universitar 2021-2022, este necesara crearea cadrului legal pentru asigurarea 
unei duble certificari universitare.

Astfel, situatia care necesita a fi reglementata se refera la diplomele 
comune prin care se acorda dezvolta si se pune in aplicare un j^urricujum
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integral coordonat si oferit in comun de mai multe institutii de invatamant 
superior din Spatiul European al invatamantului Superior. Sunt necesare astfel 
masuri urgente in ceea ce priveste cadrul legal pentru ca aceste aspecte sa poata 
fi pregatite si implementate incepand cu anul universitar urmator.

In contextul dificultatilor economice cu care se confrunta intreagul sistem, 
se impune de asemenea adoptarea de urgenta a unor masuri care flexibilizileze 
cadrul legal privind finantarea cercetarii stiintifice in universitatile de stat.

Prevederile art. 19 alin. (8) din Ordonan^a de urgenta nr. 75/2005 privind 
asigurarea calita^ii educaliei, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilesc 
ca la fiecare 4 ani, Consiliul ARACIS se innoieste prin scoaterea la concurs, de 
regula, a 1/3 din numarul de mandate de membru in Consiliul ARACIS, 
mandate care se ocupa pe baza unei proceduri proprii. In contextul in care 
actualele mandate inceteaza la sfarsitul lunii martie este necesara prelungirea 
duratei acestora pentru un termen de sase luni, pe de o parte pentru evitarea 
blocarii activitatii Consiliului si, pe de alta parte, pentru a da posibilitatea 
organizarii concursurilor pentru ocuparea noilor mandate. In situatia in care nu 
ar fi adoptata prezenta ordonanta de urgent^ Consiliul Aracis nu ar mai putea 
lua decizii, s-ar periclita pe de o parte activitatea de evaluare a studiilor 
universitare de doctoral si pe de alta parte implementarea si finalizarea 
proiectului Imbunatatirea politicilor puhlice in mvdtamdntul superior si 
cresterea calitdtii reglementdrilor prin actualizarea standardelor de calitate 
QAFIN.

Toate aceste elemente vizeaza interesul general public §i constituie situafii 
de urgenfa §i extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata.

Sectiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic

Impactul asupra mediului concurential si domeniul ajutoarelor de stat 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Impact asupra mediului de afaceri

3. Impact social

4. Impact asupra mediului

if*
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Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte informatii

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Sectiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atdtpe termen scurt, 

pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)

ioane lei -- mi
Indicatori 2021 Urmatorii patm ani Media 

pe patm
am

1 2 6 73 4 5
Modificari ale 

veniturilor bugetare, in 
plus/minus 

1.

2. Modificari ale 
cheltuielilor bugetare, in 
plus/minus
3. Impact financiar, 
plus/minus
4. Propuneri pentru 
acoperirea cresterii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea 
modificm-ilor veniturilor 
si/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informatii

Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a proiectului de act normativ - nu e cazul

fir tiyi/
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b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor 
dispozitii - nu e cazul

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara in materie 
cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare. 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

4. Hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

5. Alte acte normative si sau documente intemationale din care decurg 
angajamente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

6. Alte informatii
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Sectiunea a 6-a
Consultdrile efectuate in vederea elabordrii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile neguvemamentale, 
institute de cercetare si alte organisme implicate 

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea precum 
si a modului in care activitatea acestor organizatii este legata de obiectul 
proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in situatia 
in care proiectul de act normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritati, in 
conditiile Hotararii Guvemului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative.

4. Consultarile desfasurate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate 
cu prevederile Hotararii Guvemului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor

.
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interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ - Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul 
Legislativ prin avizul nr.174/2021.

b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii- nu e cazul
c) Consiliul Economic si Social -nu e cazul
d) Consiliul Concurentei -nu e cazul
e) Curtea de Conturi- nu e cazul

6. Alte informatii
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea 

§i implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de 
act normativ
Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii nr. 
52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. 
2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in 
urma implementarii proiectului de act normativ, precum si efectele asupra 
sanatatii si securitatii cetatenilor sau diversitatii biologice 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Alte informatii
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Sectiunea a 8-a 
Mdsuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre 
autoritatile administratiei publice centrale si/sau locale - infiintarea unor noi 
organisme sau extinderea competentelor institutiilor existente 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Alte informatii
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

fir ^
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Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonan^ei de urgenta a Guvemului privind modificarea si completarea Legii 
educa^iei na|ionale nr. 1/2011 si a Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.75/2005 
privind asigurarea calitatii educatiei, pe care il supunem Parlamentului spre 
adoptare.
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