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pentru aprobarea Ordonan(ei de urgen(ă a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea şi 

completarea Legii educa(iei na(ionale nr.1/2011 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Articol unic. Se aprobă Ordonan(a de urgen(ă a Guvernului nr.21 din 30 mai 2012 privind 

modificarea şi completarea Legii educaliei na(ionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.372 din 31 mai 2012, cu următoarele modificări şi completări: 

1. La articolul unic punctul 1, alineatul (3) al articolului 63 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(3) În situalii exceplionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot funcliona sub 

efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administralie al unitălii de 

învăţământ care solicită exceptarea de la prevederile aim . (1)." 

2. La articolul unic, după punctul 1 se introduce un nou punct, pct.11, cu următorul 

cuprins: 

„1 . Articolu1931 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Art.931 . (1) Cadrele didactice calificate care au participat şi ob(inut în ultimii 

3 ani nota/media de cel pu(in 7 la un concurs nalional unic de fitularizare în învăjământul 

preuniversitar, au definitivarea în învăţământ şi sunt angaj ate cu contract individual de muncă 

pe perioadă determinată pe acel post/catedră de cel puţin 3 ani de zile, devin titulari în sistemul 
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de învăţământ preuniversitar, li se modifică durata contractului încheiat cu unitatea de 

învăţământ, în durată nedeterminată, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) şi are viabilitate. 

(2) Cadrelor didactice calificate care an participat în ultimii ani la 

concursul na(ional unic de titularizare în învăjământul preuniversitar, au oblinut nota/media de 

cel pu(in 7, au defmitivarea în învăţământ şi sunt încadrate cu contract individual de muncă pe 

durată determinată, mai mică decât cea prevăzută la alin.(1), pe tin post/catedră, li se modifică 

durata contractului de muncă în durată nedeterminată la data la care acumulează 3 ani pe 

postul/catedra respectiv(ă) şi acesta/aceasta are viabilitate pe durata nivelului de învăţământ 

preşcolar, primar, gimnazial sau liceal, după caz. 

(3) De la data modificării duratei contractului individual de muncă în 

durată nedeterminată, cadrele didactice au dreptul să participe la toate etapele de mobilitate de 

personal, potrivit metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată 

prin ordin al ministrului educajiei şi cercetării." 

3. La articolul unic punctul 2, alineatul (4') at articolului 158 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(41) Procesul de evaluare prevăzut la alin.(4) se realizează de către ARACIS sau de 

către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din $ară sau străinătate, înscrisă în EQAR. În 

activitatea de evaluare a şcolilor doctorale, ARACIS cooptează şi exper(i internaţionali." 

4. La articolul unic, punctul 9 se abrogă. 

5. La articolul unic punctul 10, alineatele (11) şi (13) ale articolului 254 se modifică 

şi vor avea următorul cuprins: 

„(11) În învălământul preuniversitar de stat, validarea concursului pentru ocuparea 

posturilor/catedrelor didactice se face de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. 

Angaj area pe post a personalului didactic cu contract individual de muncă se face de directorul 

unităţii de învăţământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general. 

(13) Candidalii care an dobândit definitivarea în învăţământ, cadre didactice cu drept 

de practică, şi au ocupat un post didactic vacant, prin concurs naţional, organizat în condiliile 

metodologiei prevăzute la art. 89, stint titulari în învălământul preuniversitar. Pe baza deciziei de 

repartizare semnate de inspectorul şcolar general, directorul unitălii de învăţământ încheie cu 

aceştia contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată." 
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6. La articolul unic punctul 10, după alineatul (13) al articolului 254 se introduce un 

nou alineat, alin.(13'), cu următorul cuprins 

„(13 1) În anul şcolar în care se declară stare de urgentă sau de asediu, potrivit 

Constitutiei României, cadrele didactice califrcate care au participat şi obtinut in ultimii 3 ani 

nota/media de cel putin 7 la un concurs national unic de titularizare în învătământul 

preuniversitar, au definitivarea în învătământ şi sunt angaj ate cu contract individual de muncă 

pe perioadă determinată pe acel post/catedră de cel putin 3 ani de zile, devin titulari in sistemul 

de învătământ preuniversitar, li se modifică durata contractului încheiat cu unitatea de 

învătământ, în durată nedeterminată, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) şi are 

viabilitate." 

7. La articolul unic punctul 10, alineatele (16) şi (19) ale articolului 254 se modifică 

şi vor avea următorul cuprins: 

„(16) Cadrele didactice asociate şi pensionate care au ocupat un post didactic/o catedră 

vacant(ă)/rezervat(ă) prin concursul prevăzut la alin.(8) lit.b) încheie contract individual de 

muncă în regim de plată cu ora cu directorul unitătii de învătământ. 

(19) Posturile didactice/catedrele rămase neocupate prin concurs sau vacantate in 

timpul anului şcolar se ocupă pe perioadă determinată, prin detaşare, prin plata cu ora, până la 

sfarşitul anului şcolar on până la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de 

rezervarea postului/catedrei. În situatia în care posturile didactice nu pot fi astfel ocupate până la 

începerea cursurilor, inspectoratele şcolare organizează, la nivel judetean, concursuri pentru 

ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă 

determinată a personalului didactic calificat. În mod exceptional, până la începerea cursurilor, 

inspectoratele şcolare pot organiza testări prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului 

solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a 

personalului fără studii corespunzătoare postului." 

8. La articolul unic punctul 14, alineatul (6) al articolului 289 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(6) Prin exceptie de la prevederile alin.(1), în cazul în care institutiile de învătământ 

superior nu pot acoperi normele cu titulari, pot hotărî mentinerea calitătii de titular in învătământ 

şi/sau în cercetare, cu toate drepturile şi obligatiile ce decurg din această calitate, pe baza 

evaluării anuale a performantelor academice, după o metodologie stabilită de senatul 

universitar." 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 5 ma! 2020, cu respectarea 

prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constitu(ia României, republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 
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