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Modificarile la LE� 1/2011 pe care le opereaza OUG nr.49/2014  

(privind sistemul de invatamant superior) 

 
1. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 
(2 1) Pentru absolvenţii de liceu care nu au susținut/nu au promovat examenul de bacalaureat național, statul 
poate asigura, din finanțarea de baza sau din alte surse de finanțare, organizarea de cursuri de pregătire pentru 
examenul de bacalaureat. 
…. 

4. La articolul 44, după alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3 1) si (3 2), cu următorul 

cuprins: 
(3 1) Invatamantul postliceal se organizează in scoli postliceale cu personalitate juridica sau ca structuri fara 
personalitate juridica, in cadrul liceelor cu personalitate juridica, ori in colegii in cadrul institutiilor de 
invatamant superior acreditate. 
(3 2) Organizarea si functionarea invatamantului postliceal se fac conform unei metodologii aprobate prin ordin 
al ministrului educatiei nationale. 

5. La articolul 44, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
(7) Cifra de scolarizare pentru invatamantul postliceal de stat se aproba prin hotarare a Guvernului. Prin exceptie, 
cifra de scolarizare pentru invatamantul postliceal de stat finantat integral de catre solicitanti, persoane fizice sau 
juridice, se aproba, prin decizii, de inspectoratele scolare ori, prin hotarari, de senatele universitare si se 
comunica Ministerului Educatiei Nationale. 
Articolul 44, alineatul (7) asa cum era in LE�: 
(7) Cifra de şcolarizare pentru învăţământul postliceal de stat se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Prin excepţie, 
cifra de şcolarizare pentru învăţământul postliceal de stat finanţat integral de către solicitanţi, persoane fizice sau 
juridice, se aprobă, prin decizie, de inspectoratul şcolar şi se comunică Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

6. La articolul 44, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (7 1) si (7 2), cu urmatorul 

cuprins: 
(7 1) Pentru anul scolar 2014-2015, colegiile din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat pot organiza 
invatamant postliceal doar finantat integral de catre solicitanti. 
(7 2) Incepand cu anul scolar 2015-2016, cifra de scolarizare si mecanismul de finantare pentru invatamantul 
postliceal, organizat la nivelul colegiilor din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat, se aproba prin 
hotarare a Guvernului. Finantarea de baza pentru colegiile din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat 
se asigura la nivelul standardelor de cost pentru invatamantul preuniversitar. 

7. La articolul 44, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
(8) Admiterea in invatamantul postliceal se face in conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul 
Educatiei Nationale, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea/institutia de invatamant, prin consultarea 
factorilor interesati. 
Articolul 44, alineatul (8) asa cum era in LE�: 
(8) Admiterea în învăţământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învăţământ, prin 
consultarea factorilor interesaţi. 
…. 

10. La articolul 78, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins: 
(12) In situatia in care absolventii studiilor liceale nu au sustinut/nu au promovat examenul national de 

bacalaureat, acestia pot beneficia de cursuri de pregatire pentru examenul de bacalaureat, organizate la 
nivelul unitatilor de invatamant liceal, precum si la nivelul institutiilor de invatamant superior acreditate. Fiecare 
absolvent poate beneficia o singura data de finantare pentru a participa la cursurile de pregatire pentru examenul 
de bacalaureat. 
Cursurile de pregatire in vederea promovarii examenului national de bacalaureat, aprobate de Ministerul 
Educatiei Nationale, se desfasoara potrivit unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale. 
…. 

 27. La articolul 101, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul primar, 
gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional acreditat, pentru elevii din învăţământul 
postliceal de stat, precum şi, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul naţional de 
bacalaureat. Finanţarea de bază se face în limitele costului standard per elev/preşcolar, conform metodologiei 
elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
Articolul 101, alineatul (2) asa cum era in LE�: 
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(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul primar, 
gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum şi pentru elevii din 
învăţământul postliceal special de stat. Finanţarea de bază se face în limitele costului standard per elev/ preşcolar, 
conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

34. Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art. 114. - (1) Prezentul titlu reglementează structura, funcţiile din domeniul didactic, organizarea şi 
funcţionarea învăţământului superior din România. 
(2) Învăţământul superior este organizat în universităţi, academii de studii, institute, şcoli de studii superioare şi 
altele asemenea, denumite în continuare instituţii de învăţământ superior sau universităţi. 
(3) Instituţiile de învăţământ superior sunt organizaţii furnizoare de educaţie care desfăşoară activităţi de 
învăţământ pe bază de programe de studii autorizate şi, după caz, acreditate, în condiţiile legii, de formare 
iniţială şi continuă de nivel universitar, programe ce funcţionează pe principiul calităţii necesar pentru 
satisfacerea încrederii beneficiarilor direcţi şi indirecţi din societate. 
(4) Instituţiile de învăţământ superior pot fi de stat, particulare sau confesionale. 
Aceste instituţii au personalitate juridică, au caracter nonprofit şi sunt apolitice. 
(5) Instituţiile de învăţământ superior sunt persoane juridice de drept public sau, după caz, persoane juridice 
de drept privat şi de utilitate publică. 
Articolul 114 asa cum era in LE�: 
Art. 114 (1) Prezentul titlu reglementează structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea învăţământului superior 
din România. 
(2) Învăţământul superior este organizat în universităţi, academii de studii, institute, şcoli de studii superioare şi 
altele asemenea, numite în continuare instituţii de învăţământ superior sau universităţi. 
(3) Instituţiile de învăţământ superior pot fi de stat, particulare sau confesionale. 
Aceste instituţii au personalitate juridică, au caracter nonprofit, sunt de interes public şi sunt apolitice. 

35. La articolul 119, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 
(4) În temeiul principiului autonomiei universitare, instituţiile de învăţământ superior de stat au dreptul să 
stabilească şi să încaseze sumele reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare pentru persoanele 
înmatriculate la studii şi care au beneficiat anterior gratuit de şcolarizare în cadrul unui alt program de studii 
universitare în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare finanţate de la bugetul de stat. 

36. La articolul 122, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(3) Iniţiativa înfiinţării instituţiei de învăţământ superior de stat aparţine Guvernului. Iniţiativa şi resursele 

financiare şi materiale necesare înfiinţării instituţiei de învăţământ superior particular şi confesional aparţin 
unei persoane fizice, unui grup de persoane fizice, unei fundaţii, unei asociaţii sau unui cult religios ori altui 
furnizor de educaţie, recunoscut ca atare potrivit prevederilor prezentei legi, denumit fondator. 
Articolul 122, alineatul (3) asa cum era in LE�: 
(3) Iniţiativa înfiinţării instituţiei de învăţământ superior de stat aparţine Guvernului. Iniţiativa înfiinţării 
instituţiei de învăţământ superior particular şi confesional aparţine unei fundaţii, unei asociaţii sau unui cult 
religios ori altui furnizor de educaţie, recunoscut ca atare potrivit prevederilor prezentei legi, denumit fondator. 

37. La articolul 122, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 
(4) Persoanele fizice sau grupul de persoane fizice, precum şi persoanele juridice care au avut iniţiativa 
înfiinţării instituţiei de învăţământ particular şi confesional particular, finalizată prin acreditarea acesteia, îşi 
păstrează calitatea de fondatori. 

38. La articolul 129, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(1) Instituţiile de învăţământ superior pot înfiinţa, singure sau prin asociere, societăţi, fundaţii, asociaţii, unităţi 

de învăţământ preuniversitar, cu aprobarea senatului universitar, conform prevederilor legale. Condiţia ca 
acestea să se înfiinţeze este aceea ca ele să contribuie la creşterea performanţelor instituţiei şi să nu influenţeze 
negativ în niciun fel activităţile de învăţământ, cercetare şi consultanţă. 
Articolul 129, alineatul (1) asa cum era in LE�: 
(1) Instituţiile de învăţământ superior pot înfiinţa, singure sau prin asociere, societăţi comerciale, fundaţii sau 
asociaţii, cu aprobarea senatului universitar. Condiţia ca acestea să se înfiinţeze este aceea ca ele să contribuie la 
creşterea performanţelor instituţiei şi să nu influenţeze negativ în niciun fel activităţile de învăţământ, cercetare 
şi consultanţă. 

39. La articolul 138, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul 

cuprins: 
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în cazuri temeinic justificate, Ministerul Educaţiei �aţionale 

poate aproba universităţilor/instituţiilor de învăţământ superior un număr suplimentar de locuri - în 
limita a 10% din capacitatea de şcolarizare stabilită de ARACIS pentru programul de studii solicitat - 
destinat şcolarizării cetăţenilor europeni şi din state terţe sau pentru mobilităţi academice ale studenţilor în baza 
acordurilor guvernamentale, universitare sau unor programe speciale aprobate, în condiţiile legii. 
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Universitatea/Instituţia de învăţământ superior are obligaţia de a informa ARACIS despre suplimentarea de 
locuri primită. 
(7) Înmatricularea pe locurile prevăzute la alin. (6) se poate realiza până cel târziu la sfârşitul semestrului întâi al 
anului universitar în curs la data aprobării. 

40. La articolul 140, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(4) Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la forma de învăţământ cu 

frecvenţă. 

Articolul 140, alineatul (4) asa cum era in LE�: 
(4) Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza numai la forma de învăţământ cu frecvenţă. 
Pentru programele de studii universitare de doctorat, obligaţiile referitoare la frecvenţă sunt stabilite de către 
conducerea şcolii doctorale organizatoare a programelor respective, conform unei metodologii elaborate de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Obligaţiile referitoare la frecvenţă constituie un 

criteriu de evaluare a calităţii şcolii doctorale, inclusiv în vederea finanţării. 

41. La articolul 140, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4 1) şi (4 2), cu următorul 

cuprins: 
(4 1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4) programele de studii universitare de doctorat se pot organiza şi 

la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. 
(4 2) Pentru programele de studii universitare de doctorat, obligaţiile referitoare la frecvenţă şi frecvenţă redusă 
sunt stabilite de către conducerea universităţii la propunerea Consiliului Studiilor Doctorale, conform unei 
metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Granturile multianuale aferente studiilor universitare de 
doctorat la forma cu frecvenţă redusă nu includ cuantumul burselor individuale. 

42. La articolul 142, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (6 1), (6 2) şi (6 3), cu 

următorul cuprins: 
(6 1) Persoana care a beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui program de studii universitare finanţate de la 
bugetul de stat are, în condiţiile legii, dreptul de a urma un alt program de studii universitare în cadrul aceluiaşi 
ciclu de studii universitare: 
a) în regim cu taxă, dacă instituţia de învăţământ superior de stat organizează programul şi în acest mod; 
b) în regim gratuit, cu finanţare de la bugetul de stat, în condiţiile în care persoana achită contravaloarea 

serviciilor de şcolarizare de care a beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat, integral sau parţial, 
în cazurile în care programul de studii la care a fost admis este organizat doar cu finanţare integrală de la buget. 
(6 2) Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de 
învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea, aceasta având totodată dreptul de a stabili ca plata 

efectivă a sumei să se realizeze şi în tranşe/rate. Sumele încasate se fac venit la bugetul de stat. 
(6 3) Cu ocazia înmatriculării persoana prevăzută la alin. (61) prezintă dovada ca a efectuat/efectuează plata 
prevăzută la alin. (62). 

43. La articolul 142, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (7 1), (7 2) şi (7 3), cu 

următorul cuprins: 
(7 1) Calitatea de student, respectiv student-doctorand se menţine inclusiv pe perioada mobilităţilor interne şi 
internaţionale. În cazul mobilităţilor academice internaţionale ale studenţilor care vin să studieze pe cont propriu 
valutar recunoaşterea creditelor transferabile se realizează de către instituţiile de învăţământ superior, în temeiul 
autonomiei universitare. 
(7 2) Recunoaşterea creditelor transferabile în cazul mobilităţilor academice internaţionale se poate realiza de 
către instituţiile de învăţământ superior numai pentru persoana care dovedeşte calitatea de student cu documente 
relevante emise de către instituţia de învăţământ superior pe care a frecventat-o. 
(7 3) Condiţiile şi modul în care se realizează mobilitatea academică se stabilesc printr-o metodologie aprobată 
prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

44. La articolul 164, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1 1), cu următorul cuprins: 
(1 1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), studenţii doctoranzi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă 
nu au obligaţia de a fi încadraţi de către IOSUD ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, pe 
perioadă determinată. 

45. La articolul 171, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: 
c) programe postuniversitare de perfecţionare. 
Articolul 171 din LE�: 
Art. 171 - Programele postuniversitare sunt: 
a) programe postdoctorale de cercetare avansată; 
b) programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă. 

46. La articolul 173, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
(1) Pot organiza programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi programe 
postuniversitare de perfecţionare toate acele instituţii de învăţământ superior care au acreditate cel puţin 
programe de studii universitare de licenţă şi masterat în domeniul ştiinţific respectiv. 
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(2) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională şi programele postuniversitare de 
perfecţionare ale instituţiilor de învăţământ superior acreditate se desfăşoară în baza unui regulament propriu de 
organizare şi desfăşurare, aprobat de senatul universitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Articolul 173, alineatele (1) şi (2) asa cum erau in LE�: 
Art. 173 - (1) Pot organiza programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă toate acele 
instituţii de învăţământ superior care au acreditate cel puţin programe de studii universitare de licenţă în 
domeniul ştiinţific respectiv. 
(2) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională ale instituţiilor acreditate se desfăşoară pe 
baza unui regulament propriu de organizare şi desfăşurare, aprobat de senatul universitar şi cu respectarea 
reglementărilor în vigoare. 

47. La articolul 173, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5 1), cu următorul cuprins: 
(5 1) Au dreptul să participe la programe postuniversitare de perfecţionare absolvenţii care deţin diplomă de 
absolvire a învăţământului superior de scurtă durată sau diplomă de licenţă ori echivalentă. 

48. La articolul 173, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: 
(7) La finalizarea programelor postuniversitare de perfecţionare, instituţia organizatoare eliberează un certificat 
de absolvire. 

49. La articolul 207, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2 1) şi (2 2), cu următorul 

cuprins: 
(2 1) Funcţiile de conducere prevăzute la alin. (2) reprezintă funcţii în domeniul didactic a căror desfăşurare nu 
presupune prerogative de putere publică. 
(2 2) Funcţiile prevăzute la alin. (2) nu sunt funcţii publice de autoritate, activităţile din domeniul didactic 
specifice care se derulează prin intermediul acestora sunt, în principal, următoarele: 
a) îndeplinirea misiunii instituţiei de învăţământ superior de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate; 
b) organizarea derulării programelor de studii al căror element central este asigurarea calităţii în scopul 
dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului 
socioeconomic; 
c) organizarea procesului de obţinere a calificărilor corelate cu nevoile identificate pe piaţa muncii; 
d) gestionarea eficientă a activităţilor de învăţământ, cercetare, producţie sau transfer cognitiv şi tehnologic; 
e) realizarea şi implementarea de proiecte finanţate din surse interne sau externe universităţii; 
f) sprijinirea, în mod, adecvat a membrilor comunităţii universitare; 
g) derularea de acţiuni privind cooperarea internaţională a instituţiei de învăţământ superior; 
h) asigurarea libertăţii academice a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, precum şi a drepturilor 
şi libertăţilor studenţilor; 
i) respectarea autonomiei universitare, a transparenţei deciziilor şi activităţilor, a echităţii şi eticii universitare; 
j) asigurarea şi gestionarea resurselor materiale şi umane, cu respectarea regimului juridic al conflictelor de 
interese şi a legislaţiei în vigoare; 
k) asigurarea, la nivelul instituţiei de învăţământ superior, a condiţiilor necesare desfăşurării activităţii de 
cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul 
ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al artelor, al literelor, prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi 
sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora în vederea producerii, transmiterii şi 
valorificării cunoaşterii. 

50. La articolul 211, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(6) Consiliul de administraţie al universităţilor de stat este format din rector, prorectorii, decanii, directorul 
general administrativ şi un reprezentant al studenţilor. În cadrul universităţilor unde salariaţii sunt organizaţi 
în sindicat, un reprezentant al acestuia participă, în calitate de observator, la şedinţele consiliului de 
administraţie. 
Articolul 211, alineatul (6) asa cum era in LE�: 
(6) Consiliul de administraţie al universităţilor de stat este format din rector, prorectorii, decanii, directorul 
general administrativ şi un reprezentant al studenţilor. 

51. La articolul 213, alineatele (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
(4) Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al senatului universitar este de 
4 ani. Pentru studenţi, durata mandatului se reglementează prin Carta universitară. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
(7) Durata mandatului de rector este de 4 ani. O persoană nu poate ocupa funcţia de rector la aceeaşi instituţie 
de învăţământ superior pentru mai mult de două mandate succesive, complete. 
Articolul 213, alineatele (4) şi (7) asa cum erau in LE�: 
(4) Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al senatului universitar este de 
4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum două ori. Pentru studenţi, durata mandatului se 
reglementează prin Carta universitară. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
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(7) Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate fi înnoit cel mult o dată, în urma unui nou concurs, 
conform prevederilor Cartei universitare. O persoană nu poate fi rector al aceleiaşi instituţii de învăţământ 
superior pentru mai mult de 8 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de 
întreruperile acestora. 

52. La articolul 214, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(2) În cazul vacantării unui loc în funcţiile de conducere, se procedează la alegeri parţiale, în cazul directorului 
de departament, sau se organizează concurs public, potrivit Cartei universitare, în termen de maximum 3 luni de 
la data vacantării. Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prevăzute la art. 209 alin. (1), stabilită cu 
ocazia alegerilor generale, se menţine valabilă. 
Articolul 214, alineatul (2) asa cum era in LE�: 
(2) În cazul vacantării unui loc în funcţiile de conducere, se procedează la alegeri parţiale, în cazul directorului 
de departament, sau se organizează concurs public, potrivit Cartei universitare, în termen de maximum 3 luni de 
la data vacantării. 

53. La articolul 227 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
a) fondate din iniţiativa şi cu resursele materiale şi financiare ale unei persoane 
fizice, ale unui grup de persoane fizice, ale unei fundaţii sau asociaţii, ale unui cult religios ori ale unui alt 
furnizor de educaţie, recunoscut ca atare potrivit prevederilor prezentei legi; 
Articolul 227 alineatul (1), litera a) asa cum era in LE�: 
Art. 227 - (1) Instituţiile de învăţământ superior particulare şi instituţiile de învăţământ superior confesionale 
particulare sunt: 
a) fondate din iniţiativa şi cu resursele materiale şi financiare ale unei fundaţii sau asociaţii, ale unui cult religios 
ori ale unui alt furnizor de educaţie, recunoscut ca atare potrivit prevederilor prezentei legi; 

54. La articolul 227, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(3) Structurile universităţilor particulare şi confesionale particulare, atribuţiile, durata mandatelor, precum şi alte 
considerente legate de statutul acestora sunt stabilite de Carta universitară, avizată de fondatori şi aprobată de 
senatul universitar. Deciziile în acest sens aparţin universităţii. 
Articolul 227, alineatul (3) asa cum era in LE�: 
(3) Structurile universităţilor particulare şi confesionale particulare, atribuţiile, durata mandatelor, precum şi alte 
considerente legate de statutul acestora sunt stabilite de Carta universitară, avizate de fondatori şi aprobate de 
senatul universitar cu respectarea strictă a prevederilor prezentei legi. 

55. La articolul 227, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul 

cuprins: 
(4) Deciziile universităţilor particulare şi confesionale particulare care privesc structurile şi funcţiile de 
conducere, atribuţiile şi durata mandatelor, precum şi alte considerente legate de statutul acestora pot fi 
desfiinţate prin hotărâri ale instanţelor judecătoreşti. 
(5) Prin Carta universitară, universitatea îşi poate stabili funcţii onorifice, precum şi structuri consultative 
formate din reprezentanţi ai mediului economic şi personalităţi din mediul academic, cultural şi profesional 
extern. 

… 

56. La articolul 236 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
b) finalizarea masterului didactic cu durata de 2 ani sau pregătirea în cadrul programelor de formare 
psihopedagogică de nivel I şi II realizată prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de 
învăţământ superior; 
c) stagiul practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ, de regulă sub coordonarea unui 
profesor mentor. 
Articolul 236 alineatul (1), literele b) şi c) asa cum erau in LE�: 
Art. 236 - (1) Formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar cuprinde: 
b) master didactic cu durata de 2 ani; 
c) stagiul practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ, sub coordonarea unui profesor 
mentor. 

58. La articolul 238, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(1) Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior care optează pentru profesiunea didactică au obligaţia să 
absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani ori programele de formare psihopedagogică de nivel I, 
respectiv II, acreditate conform legii. 
Articolul 238, alineatul (1) asa cum era in LE�: 
Art. 238 - (1) Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior care optează pentru profesiunea didactică au 
obligaţia să absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani. 

59. La articolul 238, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1 1), (1 2) şi (1 3), cu 

următorul cuprins: 
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(1 1) Programele de formare psihopedagogică de nivel I şi II pot fi urmate pe parcursul studiilor universitare 
de licenţă, respectiv master sau în regim postuniversitar. 
(1 2) Programele de formare psihopedagogică pentru funcţiile didactice de educator-puericultor, educatoare, 
învăţător, antrenor şi maistru-instructor se aprobă de Ministerul Educaţiei Naţionale şi se desfăşoară în liceele cu 
profil pedagogic. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră 
îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I. 
(1 3) Absolvenţilor care au finalizat cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată 
până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I şi II, dacă prin foaia 
matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie şcolară, pedagogie, metodica predării specialităţii şi 
practică pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licenţă/absolvire. 

60. La articolul 238, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
(6) Pregătirea psihopedagogică se finalizează prin obţinerea diplomei de master didactic ori a certificatului de 
absolvire a programelor de formare psihopedagogică. 
(7) Planurile de învăţământ ale studiilor universitare de licenţă în specialitatea pedagogia învăţământului primar 
şi preşcolar sunt elaborate pe baza standardelor profesionale stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale. Pentru 
absolvenţii studiilor universitare de licenţă în specialitatea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar se 
consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I. 
Articolul 238, alineatele (6) şi (7) asa cum erau in LE�: 
(6) Absolvenţilor masterului didactic li se eliberează diplomă de master didactic în domeniul programului de 
licenţă. 
(7) Planurile de învăţământ ale studiilor de licenţă în specialitatea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 
sunt elaborate pe baza standardelor profesionale stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

61. La articolul 239, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
(1) Efectuarea stagiului practic prevăzut la art. 236 alin. (1) lit. c) este condiţionată de obţinerea diplomei de 
licenţă şi a diplomei de master didactic sau a certificatului de absolvire a programului de formare 
psihopedagogică de nivel I ori II. 
(2) Pregătirea practică din cadrul masterului didactic sau al programelor de formare psihopedagogică se 
realizează în baza unor acorduri-cadru încheiate între unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură formarea 
iniţială şi inspectoratele şcolare. 
. . . . . . . . . . 
(5) Pregătirea practică din cadrul masterului didactic sau al programelor de formare psihopedagogică se poate 
derula sub forma unei perioade de stagiu în străinătate în cadrul unui program al Uniunii Europene - componenta 
dedicată formării iniţiale a profesorilor - perioadă certificată prin documentul Europass Mobilitate. 
Articolul 239, alineatele (1), (2) şi (5) asa cum erau in LE�: 
Art. 239 - (1) Înscrierea pentru efectuarea stagiului practic prevăzut la art. 236 alin. (1) lit. c) este condiţionată de 
obţinerea diplomei de licenţă şi a diplomei de master didactic. 
(2) În vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic se constituie o reţea permanentă de 
unităţi de învăţământ, în baza unor acorduri cadru încheiate între unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură 
formarea iniţială şi inspectoratele şcolare, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului. 
(5) Pregătirea practică din cadrul masterului didactic se poate derula sub forma unei perioade de stagiu în 
străinătate în cadrul unui program al Uniunii Europene - componenta dedicată formării iniţiale a profesorilor – 
perioadă certificată prin documentul Europass Mobilitate. 

….. 

90. La articolul 289, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care instituţiile de învăţământ superior nu pot acoperi 
normele cu titulari, pot hotărî menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare, cu toate drepturile şi 
obligaţiile ce decurg din această calitate, pe baza evaluării anuale a performanţelor academice, după o 
metodologie stabilită de senatul universitar. 
Articolul 289, alineatul (6) asa cum era in LE�: 
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), (2) şi (4), în cazul în care instituţiile de învăţământ superior nu pot 
acoperi normele cu titulari, pot hotărî menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare pe baza 
evaluării anuale a performanţelor academice, după o metodologie stabilită de senatul universitar. 

91. Articolul 291 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art. 291. - (1) Personalul din învăţământul superior este format din personal didactic şi personal nedidactic. 
(2) Personalul didactic este format din personalul didactic de predare/cercetare, personal didactic 
auxiliar/cercetare din universităţi, biblioteci universitare şi biblioteci centrale universitare. 
(3) Prin personal didactic şi de cercetare, în sensul prezentei legi, se înţelege personalul care deţine, în mod legal, 
unul dintre titlurile universitare sau de cercetare prevăzute de prezenta lege, care aparţine unei instituţii de 
învăţământ superior şi care desfăşoară activităţi didactice şi/sau de cercetare. 
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(4) În raport cu relaţiile de muncă stabilite cu instituţia de învăţământ superior, personalul didactic poate fi: 
titular sau asociat. În raport cu participarea la procesul didactic şi cu gradul de pregătire profesională, personalul 
didactic poate fi: personal didactic sau personal didactic auxiliar. 
(5) Prin personal didactic titular se înţelege personalul didactic care ocupă o funcţie didactică într-o universitate, 
obţinută prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, precum şi personalul didactic menţinut conform prevederilor 
art. 289 alin. (6), în condiţiile legii. Personal didactic titular este şi personalul didactic care beneficiază de 
rezervare de post, în condiţiile legii. Cadrele didactice şi de cercetare angajate pe perioadă determinată au statut 
de cadru didactic şi de cercetare asociat. 
(6) Calitatea de titular există numai în raport cu o singură instituţie de învăţământ superior sau cu o singură 
instituţie de cercetare-dezvoltare; când un cadru didactic desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare ştiinţifică 
în mai multe instituţii de învăţământ 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 cercetător asociat. 
(7) Funcţiilor de cercetare-dezvoltare din universităţi şi personalului care le ocupă li se aplică prevederile Legii 
nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare. 
(8) În cazul desfiinţării unei unităţi de învăţământ superior de stat, personalul astfel disponibilizat beneficiază de 
salarii compensatorii, conform legislaţiei în vigoare. 
Articolul 291 asa cum era in LE�: 
Art. 291 - (1) Prin personal didactic şi de cercetare, în sensul prezentei legi, se înţelege personalul care deţine, în 
mod legal, unul dintre titlurile universitare sau de cercetare prevăzute de prezenta lege, care aparţine unei 
instituţii de învăţământ superior şi care desfăşoară activităţi didactice şi/sau de cercetare. 
(2) În raport cu relaţiile de muncă stabilite cu instituţia de învăţământ superior, personalul didactic poate fi: 
titular sau asociat. În raport cu participarea la procesul didactic şi cu gradul de pregătire profesională, personalul 
didactic poate fi: personal didactic sau personal didactic auxiliar. 
(3) Prin personal didactic titular se înţelege personalul didactic care ocupă o funcţie didactică într-o universitate, 
obţinută prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, în condiţiile legii. Salariatul optează unde are funcţia de bază. 
Personal didactic titular este şi personalul didactic care beneficiază de rezervare de post, în condiţiile legii. 
Cadrele didactice şi de cercetare angajate pe perioadă determinată au statut de cadru didactic şi de cercetare 
asociat. 
(4) Calitatea de titular există numai în raport cu o singură instituţie de învăţământ superior sau cu o singură 
instituţie de cercetare-dezvoltare; când un cadru didactic desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare ştiinţifică 
în mai multe instituţii de învăţământ 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 cercetător asociat. Instituţia de învăţământ 
superior în care cadrul didactic este titular are obligaţia de a păstra şi de a gestiona, potrivit legii, cartea de 
muncă sau registrul angajaţilor, cu specificaţia calităţii de titular. 
(5) Funcţiilor de cercetare-dezvoltare din universităţi şi personalului care le ocupă li se aplică prevederile Legii 
nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. 
(6) În cazul desfiinţării unei unităţi de învăţământ superior de stat, personalul astfel disponibilizat beneficiază de 
salarii compensatorii, conform legislaţiei în vigoare. 

92. La articolul 303, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(4) Contractele de muncă ale personalului didactic şi de cercetare includ asumarea de către angajat a unor 
standarde minimale ale rezultatelor activităţilor didactice şi de cercetare, aprobate de către senatul universitar, şi 
clauze privind sancţionarea angajatului în condiţiile neîndeplinirii acestor standarde minimale, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
Articolul 303, alineatul (4) asa cum era in LE�: 
(4) Contractele de muncă ale personalului didactic şi de cercetare includ asumarea unor standarde minime ale 
rezultatelor activităţilor didactice şi de cercetare şi clauze privind încetarea contractelor în condiţiile 
neîndeplinirii acestor standarde minime. 

93. La articolul 304, după alineatul 16 se introduc două noi alineate, alineatele (17) şi (18), cu următorul 

cuprins: 
(17) Personalul din învăţământul superior poate beneficia, în condiţiile legii, de drepturile conferite personalului 
din învăţământul preuniversitar prin art. 264 alin. (1), art. 268 alin. (1), art. 274 alin. (1), art. 276, art. 277 şi art. 
278, pe baza aprobării senatului universitar. 
(18) Universităţile pot acorda din venituri proprii ajutoare pentru salariaţi. 

94. La articolul 342, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(4) Autoritatea Naţională pentru Calificări înfiinţează Centrul /aţional de Acreditare ca structură fără 
personalitate juridică cu scopul de a autoriza centrele de evaluare a competenţelor profesionale, precum şi pentru 
a acredita centre de evaluare şi organisme de evaluare. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului 
Naţional de Acreditare se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
Articolul 342, alineatul (4) asa cum era in LE�: 
(4) Autoritatea Naţională pentru Calificări acreditează centrele de evaluare şi organismele de evaluare, pe baza 
rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatorii externi. 
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95. La articolul 342, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: 
(5) Pentru realizarea autorizării şi acreditării prevăzute la alin. (4), Centrul Naţional de Acreditare foloseşte, în 
condiţiile legii, evaluatori externi care elaborează rapoarte de evaluare în acest scop. 

96. La articolul 352, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul 

cuprins: 
(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1), precum şi pentru facilitarea corelării sistemului de 
învăţământ cu piaţa muncii, se înfiinţează şi vor funcţiona, în toate instituţiile de învăţământ superior, centre de 
consiliere şi orientare în carieră pentru elevii din anii terminali, studenţi şi absolvenţi, în cadrul cărora vor 
funcţiona unităţi de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii. 
(3) Metodologia privind organizarea şi funcţionarea acestor centre se aprobă prin ordin al ministrului. 

97. La anexă, după punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 33 1, cu următorul cuprins: 
33 1. Mobilitatea academică a studenţilor reprezintă dreptul studenţilor şi studenţilor-doctoranzi de a li se 
recunoaşte creditele transferabile dobândite, în condiţiile legii, la alte instituţii de învăţământ superior din ţară 
sau din străinătate. Mobilitatea academică a studenţilor poate fi internă sau internaţională şi, după caz, definitivă 
sau temporară. Mobilitatea definitivă se face după o procedură aprobată prin ordin al ministrului. 
 

 

 

Art. II. - Articolul 1 din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ 

superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 
Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează modalitatea de efectuare a stagiului pentru absolvenţii de învăţământ 
superior, în scopul: 
a) asigurării tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii; 
b) consolidării competenţelor şi abilităţilor profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele 
locului de muncă în vederea integrării în muncă; 
c) dobândirii de experienţă şi vechime în muncă; 
d) dobândirii de vechime în specialitate, după caz. 
(2) Durata perioadei de stagiu este de 6 luni, cu excepţia profesiilor pentru care există reglementări speciale. 
(3) Angajatorii care optează pentru organizarea de stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior sunt obligaţi 
să respecte prevederile prezentei legi. 
 


