PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Articol unic. – Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu
modificările şi completările ulterioare, se completează după cum
urmează:
1. La articolul 245, după alineatul (8) se introduce un nou
alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:
„(9) De formarea profesională continuă va beneficia personalul
didactic din învăţământ şi, de asemenea, prin derogare, poate beneficia şi
personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic. Cursurile vor avea
costurile acoperite integral de la bugetul de stat şi vor fi organizate de
către universităţi, casele corpului didactic, organizaţiile sindicale cu
structuri acreditate, care au calitatea de furnizori de servicii de formare
profesională acreditate şi alţi furnizori de formare acreditaţi.”
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2. După articolul 245 se introduce un nou articol, art. 2451, cu
următorul cuprins:
„Art. 2451. - Personalul didactic de predare din învăţământul de stat
beneficiază anual de două salarii minime brute, din fonduri alocate de la
bugetul de stat, pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră,
precum şi pentru achiziţionarea de materiale didactice şi auxiliare
didactice şi curriculare necesare procesului instructiv-educativ.”
3. După articolul 2541 se introduce un nou articol, art. 2542, cu
următorul cuprins:
„Art. 2542. – (1) Cadrele didactice care se titularizează în mediul
rural beneficiază, în termen de 1 an de la ocuparea postului prin concurs,
de o indemnizaţie de instalare în cuantum de 3 salarii medii brute pe
economie, sub condiţia de a preda pe post/la catedră în mediul rural cel
puţin 5 ani şcolari efectivi.
(2) Fondurile necesare pentru plata indemnizaţiei de instalare se
asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei
Naţionale.
(3) Cadrul didactic este obligat să restituie parţial indemnizaţia dacă,
înainte de împlinirea termenului de 5 ani prevăzut la alin. (1), îşi schimbă
locul de muncă din mediul rural în mediul urban, în cazul suspendării
contractului individual de muncă pe perioada concediului fară plată,
precum şi în cazul demisiei. Indemnizaţia se restituie proporţional cu
numărul de ani şcolari în care nu şi-a desfăşurat activitatea în mediul
rural.”
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4. După articolul 266 se introduce un nou articol, art. 2661, cu
următorul cuprins:
„Art. 2661. – (1) Personalul din învăţământul preuniversitar
beneficiază de asistenţă medicală gratuită pentru examinările medicale
periodice prevăzute de legislaţia în vigoare, de vaccinare gratuită
împotriva bolilor infecto-contagioase, precum şi de măsuri active de
prevenire a îmbolnăvirilor profesionale.
(2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 105 alin. (2) lit. g), fondurile
necesare pentru examinările medicale periodice şi pentru vaccinarea
gratuită se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Educaţiei Naţionale.
(3) Măsurile active de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale se
stabilesc prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei
Naţionale şi a Ministerului Sănătăţii.”
5. La articolul 284, după alineatul (3), se introduce un nou
alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:
„(31) Cadrele didactice cu o vechime efectivă în învăţământ de peste
30 de ani beneficiază, la data încetării contractului individual de muncă în
vederea pensionării pentru limită de vârstă, de o indemnizaţie în cuantum
de 6 salarii medii brute pe economie, din fonduri alocate de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.”
6. La articolul 289, se introduce un nou alineat, alin. (2), cu
următorul cuprins:
„(2) Cadrele didactice cu o vechime efectivă în învăţământ de peste
30 de ani beneficiază, la data încetării contractului individual de muncă în
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vederea pensionării pentru limită de vârstă, de o indemnizaţie în cuantum
de 6 salarii medii brute pe economie, din fonduri alocate de la bugetul de
stat.”
7. Alineatul (15) al articolului 304 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(15) Personalul din învăţământul superior beneficiază de asistenţă
medicală gratuită pentru examinările medicale periodice, impuse de lege,
precum şi de măsuri active de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale.
Personalul didactic beneficiază de vaccinare gratuită împotriva
bolilor infecto-contagioase.”
8. La articolul 304, după alineatul (15) se introduc două noi
alineate, alin. (151) şi (152), cu următorul cuprins:
„(151) Fondurile necesare pentru examinările medicale periodice şi
pentru vaccinarea gratuită se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Educaţiei Naţionale.
(152) Măsurile active de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale se
stabilesc prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei
Naţionale şi a Ministerului Sănătăţii.”
9. Alineatul (17) al articolul 304 se completează şi va avea
următorul cuprins:
„(17) Personalul din învăţământul superior poate beneficia, în
condiţiile legii, de drepturile conferite personalului din învăţământul
preuniversitar prin art. 245 alin. (9), art. 264 alin. (1), art. 268 alin. (1),
art. 274 alin. (1), art. 276, art. 277 şi art. 278, pe baza aprobării senatului
universitar.”
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din
Constituţia României, republicată.
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