
 

 

Expunere de motive 

Lege privind unele măsuri de descentralizare în domeniul 

învățământului preuniversitar 

 

 În decembrie 2005, Guvernul României a adoptat prin memorandum 

strategia descentralizării învățământului preuniversitar1. 

 Din păcăte, acest proces care trebuia finalizat în anul 2010 a fost blocat, în 

sensul în care nu s-a materializat în mod real. Prin legea nr. 1/2011 s-a încercat o 

descentralizare, însă aceasta nu a fost autentică iar schimbările politice au dus la o 

recentralizare a unor competențe. 

 Descentralizarea este un proces continuu, care a început din momentul 

adoptării Constituției României din 1991 și care se va termina atunci când toate 

serviciile publice care nu sunt legate de caracterul unitar al statului vor fi gestionate 

la nivel local, conform principiului subsidiarității. 

 În anul 2013 s-a mai încercat o descentralizare în domeniul învățământului. 

Dacă inițial se discuta și despre rolul inspectoratului școlar, acesta dezbatere nu a 

mai avut loc. În final s-a decis descentralizarea palatelor copiilor, cluburilor etc. Din 

cauza deciziei nr. 1/2014 a CCR, proiectul de descentralizare a fost blocat. 

 Prezenta propunere a fost elaborată deoarece există o nevoie socială, 

exprimată de către profesori2 și elevi, dar și de experți3. Propunerea include proiectul 

Guvernului din 2013 privind descentralizarea palatelor copiilor și cluburilor. În urma 

consultărilor realizate, atât Consiliul Național al Elevilor cât și Asociația Elevilor din 

Constanța susțin desființarea inspectoratelor școlare și descentralizarea 

competențelor. Într-un raport din 2010 al Băncii Mondiale, România era sfătuită să 

accelereze procesul de descentralizare. Și structurile asociative ale autorităților 

                                                
1
 http://www.edu.ro/index.php/articles/12125 

2
http://curteascolii.totb.ro/roxana-marin-visul-meu-cel-mai-mare-e-sa-se-desfiinteze-inspectoratele-

scolare/ 
3
http://adevarul.ro/educatie/scoala/inspectii-scolare-da-inspectorate-scolare-nu-

1_5432ba980d133766a8b6b557/index.html 



 

 

administrației publice locale au afirmat public necesitatea descentralizării în 

domeniul învățământului preuniversitar. 

 În urma lansării în spațiul public a ideii privind desființarea inspectoratelor, 

foarte multe cadre didactice în mediul online și-au manifestat susținerea, așadar “la 

firul ierbii” se simte nevoia acestei propuneri legislative. 

 Cu privire la efectele sale, unele atribuții ale inspectoratelor vor trece la 

autoritățile administrației publice locale, prin înființarea unui compartiment de 

specialitate în cadrul aparatului de specialitate al primarului sau al consiliului 

județean, pentru școlile speciale. ARACIP va prelua prin intermediul unui 

departament atribuția de inspecție școlară, care este strâns legată de cea a 

controlului calității educației, iar ministerul educației se va ocupa în principal de 

examenele naționale. În cazul Bacalaureatului de exemplu, vor exista ca și până 

acum, o comisie națională, comisii județene (doar că în cadrul MECS și nu ISJ) și 

comisii la nivel de școală. Casa Corpului Didactic și CJRAE vor trece la Consiliul 

Județean.  

 Descentralizarea în domeniul învățământului preuniversitar nu se poate 

realiza fără desființarea inspectoratelor școlare, deoarece potrivit legii-cadru a 

descentralizării, școlile sunt în competența autorităților locale la nivel de comună, 

oraș, municipiu și acest lucru este datorat aplicării principiului subsidiarității. 

Simplul transfer al actualelor inspectorate școalare la Consiliul Județean nu este 

posibil deoarece s-ar crea relații de subordonare între Consiliul Județean și Consiliul 

Local, lucru interzis de Constituție. 

 Mai menționam făptul că descentralizarea în domeniul învățământului face 

parte din programul de guvernare al actualului cabinet, drept urmare vom arăta 

câteva pasaje: 

  

 

“DESCENTRALIZAREA ŞI DEPOLITIZAREA UNITĂŢILOR DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 



 

 

● Respectând principiul subsidiarităţii, Guvernul şi Ministerul 

Educaţiei vor da curs acelor politici care vor permite o mai bună 

gestionare la nivel micro a resurselor publice, în raport cu 

obiectivele educaţionale şi de dezvoltare regională pe care le au 

de îndeplinit. 

● Descentralizarea nu se poate face însă fără întărirea legislaţiei privind 

responsabilitatea publică şi fără protejarea instituţiilor de învăţământ de 

interferenţele politicului. Aceste măsuri vor asigura întărirea 

ataşamentului comunităţilor locale faţă de activităţile care au loc 

în şcoală, asigurarea stabilităţii cadrelor didactice şi a echipelor 

de management şcolar şi creşterea gradului de transparenţă.  

[...] 

Garantarea autonomiei şcolilor şi a autonomiei profesionale a cadrelor 

didactice, prin: 

● Instituţionalizarea autonomiei şcolilor cu asumarea 

responsabilităţii publice faţă de performanţele şcolii; 

● Autonomia profesională a cadrelor didactice în transpunerea personalizată 

a programelor şcolare; 

● Încurajarea formării consorţiilor şcolare şi asociaţiilor profesionale; 

● Instituirea cadrului legal pentru parteneriatul şcolii cu 

autorităţile locale şi cu agenţii economici interesaţi; 

● Participarea şcolilor şi a cadrelor didactice în programe şi proiecte care 

aduc beneficii procesului didactic;  

● Realizarea de parteneriate pentru schimbul de bune practici cu unităţi 

şcolare din ţară şi din străinătate; 

● Participarea la programe de formare profesională pentru dezvoltarea 

personală şi creşterea performanţei în cariera didactică; 

● Încurajarea iniţiativei private în învăţământul preuniversitar.  

 [...] 



 

 

Procesul de descentralizare trebuie să se realizeze pe trei nivele: local 

(comune, oraşe, municipii), judeţean şi regional, astfel încât majoritatea 

serviciilor deconcentrate din judeţe să devină instituţii de interes 

judeţean/local în coordonarea/subordinea autorităţilor locale.” 

 

 Pentru aceste considerente, înaintăm prezenta propunere legislativă în 

vederea dezbaterii și adoptării. 

Inițiator, 

Cornel George Comșa 

Deputat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

CAMERA DEPUTAȚILOR     SENATUL 

 

LEGE 

privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învățământului preuniversitar 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 Articolul I 

Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și 

completează după cum urmează: 

1. La articolul 19, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(4) Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile 

administraţiei publice locale, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor 

structuri de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu 

personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile 

legii.” 

2. La articolul 27, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(3) Asigurarea personalului didactic necesar desfăşurării educaţiei antepreşcolare se 

face de către autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea standardelor de calitate 

şi a legislaţiei în vigoare.” 

3. La articolul 28, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(2) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile pentru generalizarea 

treptată a învăţământului preşcolar.” 

4. La articolul 30, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 



 

 

“(2) Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale, poate organiza programe educaţionale de tip «A doua şansă», în 

vederea promovării învăţământului obligatoriu pentru persoane care depăşesc cu peste 4 ani 

vârsta corespunzătoare clasei şi care, din diferite motive, nu au absolvit învăţământul 

secundar inferior, gimnazial.” 

5. La articolul 31, alin. (4) și alin. (7) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

“(4) Învăţământul liceal se organizează şi funcţionează, de regulă, ca învăţământ cu 

frecvenţă. Acesta se poate organiza şi poate funcţiona şi ca învăţământ cu frecvenţă redusă, în 

unităţile de învăţământ stabilite de autorităţile administraţiei publice locale. 

(7) Unităţile de învăţământ în care se organizează filiera tehnologică sau vocaţională a 

liceului sunt stabilite de autorităţilor administraţiei publice locale, având în vedere tendinţele 

de dezvoltare socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi 

locale elaborate şi monitorizate de structurile parteneriale consultative: consorţii regionale şi 

comitete locale de dezvoltare a parteneriatului social. Cadrul general de organizare şi 

funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic 

este aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.” 

6. La articolul 33, alin. (7
1
) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(7
1
) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ profesional sunt 

stabilite de autorităţilor administraţiei publice locale, având în vedere tendinţele de dezvoltare 

socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale privind 

învăţământul profesional şi tehnic.” 

7. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “Art. 35 Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 

Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii 

naţionale coordonează şi controlează unităţile de învăţământ militar preuniversitar, împreună 

cu Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice” 

8. La articolul 42, alin. (2) și alin. (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: 



 

 

“(2) Unităţile în care se organizează învăţământul de artă şi învăţământul sportiv de 

stat se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale. 

(4) Pentru activitatea sportivă şi artistică de performanţă, la propunerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, a Ministerului Culturii şi/sau a instituţiilor publice de cultură 

împreună cu Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice se pot organiza cluburi şcolare şi 

unităţi de învăţământ preuniversitar de stat cu program sportiv sau de artă, integrat ori 

suplimentar.” 

9. La articolul 44, alin. (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(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 decizii, de autoritățile 

administrației publice locale ori, prin hotărâri, de senatele universitare şi se comunică 

Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice.” 

10. La articolul 45, alin. (8) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(8) Minorităţile naţionale au dreptul la reprezentare proporţională cu numărul de 

clase în organele de conducere ale unităţilor de învăţământ, în compartimentul de specialitate 

din aparatul de specialitate al primarului sau consiliului județean sau ale instituţiilor 

echivalente, cu respectarea criteriilor de competenţă profesională, potrivit legii.” 

11. La articolul 52, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(3) Şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de clase sau de grupe în spitale se 

fac de către primar, la propunerea CJRAE/CMBRAE, conform unei metodologii-cadru 

elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice” 

12. La articolul 55, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(1) Şcolarizarea minorilor şi a adulţilor din centrele de reeducare, din penitenciarele 

pentru minori şi tineri şi din penitenciarele pentru adulţi se realizează cu respectarea 

Curriculumului naţional. Resursa umană necesară pentru şcolarizarea acestora este asigurată 

de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin autoritățile administrației publice 

locale.” 



 

 

13. La articolul 57, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(3) Resursele umane, curriculare, informaţionale, materiale şi financiare pentru 

susţinerea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte se asigură de unităţile de 

învăţământ şi de autoritățile administrației publice locale, conform normelor metodologice 

elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice.” 

14. La articolul 59, alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(5) Cadrele didactice care predau la grupe sau clase din alternativele educaţionale au 

dreptul la recunoaşterea de către Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice a pregătirii şi a 

perfecţionărilor realizate de organizaţiile, asociaţiile, federaţiile care gestionează dezvoltarea 

alternativei respective la nivel naţional.” 

15. La articolul 60, alin. (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(7) Directorii unităţilor de învăţământ particular sunt numiţi de conducerea persoanei 

juridice fondatoare, cu respectarea criteriilor de competenţă. Actul de numire se aduce la 

cunoştinţa autorităților locale de pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea unitatea respectivă și 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice.” 

16. La articolul 61, alin. (2) și alin. (8) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 “(2) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se 

organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul Ministerul Educației 

și Cercetării Științifice. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară 

se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul Ministerului Educaţiei 

și Cercetării Științifice. 

(8) Pentru a asigura calitatea învăţământului, autorităţile administraţiei publice locale 

pot solicita Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice ridicarea acreditării/autorizării unei 

unităţi de învăţământ cu personalitate juridică sau a unei structuri a acesteia în conformitate 

cu prevederile legale. În situaţia în care Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, retrage acreditarea/autorizaţia 

de funcţionare, pentru neîndeplinirea condiţiilor legale, unei unităţi de învăţământ, aceasta îşi 



 

 

încetează activitatea. Autorităţile administraţiei publice locale realizează alocarea elevilor 

altor unităţi şcolare, cu respectarea interesului copiilor şi asigurarea logisticii necesare.” 

17. La articolul 63, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(3) În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari din grupa mare sau de elevi pot 

funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea primarului, pe baza 

unei justificări corespunzătoare, ţinând seama de încadrarea în costul standard per elev şi în 

numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului, 

respectiv al municipiului Bucureşti.” 

18. La articolul 78, alin. (7) și alin. (8) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 “(7) Evaluările A, B, C şi D prevăzute la art. 77 alin. (4) se organizează şi se 

desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ, în timpul anului şcolar, pe parcursul semestrului 

al II-lea, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de învăţământ şi numite de 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în condiţiile stabilite prin metodologie specifică. 

(8) Probele scrise E la examenul naţional de bacalaureat, prevăzute la art. 77 alin. (4), 

se susţin după încheierea cursurilor, în faţa unei comisii stabilite de Ministerul Educației și 

Cercetării Științifice.” 

19. La articolul 86, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(2) Nerespectarea prevederilor contractului educaţional-tip de către unitatea de 

învăţământ este sancţionată de autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu 

prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării științifice.” 

20. Articoloul 89 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(1) În învăţământul preuniversitar de stat, posturile didactice vacante şi rezervate se 

ocupă prin concurs organizat la nivelul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, 

conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, cu 

consultarea partenerilor de dialog social, aprobate prin ordin al ministrului educației și 

cercetării științifice și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 15 

noiembrie a fiecărui an. 



 

 

(2) În învăţământul preuniversitar particular, posturile didactice/catedrele vacante şi 

rezervate se ocupă prin concurs organizat la nivelul unităţii de învăţământ particular sau prin 

asociere temporară la nivel local, judeţean ori interjudeţean, conform unei metodologii-cadru 

elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice. ” 

21. La articolul 90, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(2) Angajarea personalului didactic în unităţile de învăţământ cu personalitate 

juridică se face prin încheierea contractului individual de muncă de către directorul unităţii, 

cu aprobarea consiliului de administraţie.” 

22. La articolul 90, alin. (3) se abrogă. 

23. La articolul 92, alin. (2
1
) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(2
1
) Evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii 

adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se realizează de către autoritățile 

administrației publice locale, conform unei metodologii elaborate de către Ministerul 

Educației și Cercetării Științifice.” 

24. La articolul 92, alin. (2
2
) se abrogă. 

25. La articolul 92, alin. (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(7) Ministerul Educației și Cercetării Științifice realizează auditarea periodică a 

resursei umane din învăţământul preuniversitar. Rezultatele auditului se aduc la cunoştinţa 

celor în cauză, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi autorităților 

administrației publice locale.” 

26. La articolul 94, alin. (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“d) avizează structura reţelei învăţământului preuniversitar şi înaintează Guvernului, 

spre aprobare, cifrele de şcolarizare, pe baza propunerilor unităţilor de învăţământ, a 

autorităţilor administraţiei publice locale, a operatorilor economici, având în vedere 

recomandările studiilor de prognoză, centralizate, avizate de către consorţiile regionale şi 

comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social;” 

27. La articolul 94, alin. (2), după lit y) se introduc cinci noi litere, z), aa), ab), ac), 

ad), cu următoarele cuprinsuri: 



 

 

 “z) coordonează admiterea în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la 

nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ şi, respectiv, din municipiul Bucureşti; 

 aa) monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de Ministerul 

Educaţiei și Cercetării Științifice pe aria judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti în 

cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi tineretului; 

 ab) monitorizează activităţile de constituire şi de vacantare a posturilor 

didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, 

organizează concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 

din învăţământul preuniversitar de stat şi monitorizează concursurile de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate organizate de unităţile de învăţământ preuniversitar 

particular. 

 ac) realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar; 

 ad) gestionează, împreună cu autoritățile administrației publice locale, baza de date 

privind cadrele didactice calificate angajate în unităţile de învăţământ, precum şi întreaga 

bază de date a educaţiei.” 

28. Articolul 95 se abrogă. 

29. După articolul 95, se introduce un nou articol, articolul 95
1
, cu următorul 

cuprins:  

(1) Autoritățile administrației publice locale autonome dețin competențe partaje cu 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice în domeniul educației. 

(2) În vederea exercitării acestor competențe, consiliul local va înființa în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului un compartiment de specialitate. 

(3) Atribuțiile autorităților administrației publice locale sunt următoarele: 

a) Aprobarea rețelei școlare, potrivit art. 61; 

b) Stabilirea numărului și cuantumului burselor școlare, potrivit art. 82; 

c) Aprobarea bugetelor unităților de învățământ, în cadrul bugetului local; 

d) Aprobarea finanțării de bază suplimentară precum și distribuirea finanțării 

complementare pe fiecare unitate de învățământ; 



 

 

e) Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar din raza de competență teritorială; 

f) Aprobarea strategiei locale pentru învățământul preuniversitar pentru 5 ani; 

g) Aplicarea politicile și strategiile Ministerului Educației și Cercetării Științifice 

la nivel local; 

h) Controlarea, monitorizarea și evaluarea calității managementului unităților de 

învățământ; 

i) Asigurarea școlarizării elevilor și monitorizarea participării la cursuri a 

acestora pe durata învățământului obligatoriu; 

j) Coordonarea și controlarea unităților conexe; 

k) Prezentarea anuală și publică a raportului privind starea învățământului; 

l) Aprobarea unităților pentru educație timpurie; 

m) Aplicarea politicilor locale din domeniul educației; 

n) Acordarea de consiliere și asistență unităților de învățământ în gestionarea 

resurselor umane și a posturilor didactice; 

o) Gestionarea, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării Știintifice, baza de 

date privind cadrele didactice calificate angajate în unitățile de învățământ, 

precum și întreaga bază de date a educației; 

p) Asigurarea colectării datelor statistice pentru sistemul național de indicatori 

privind educația. 

 

30. La articolul 96, alin. (7) litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “e) organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct;” 

31. La articolul 97, alin. (2) literele h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 “h) prezintă anual un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea sau în instituţia pe 

care o conduce. Raportul este prezentat beneficiarilor, este adus la cunoştinţa autorităţilor 

administraţiei publice locale şi se publică pe pagina web a unității; 



 

 

i) coordonează colectarea şi transmite autorităților administrației publice locale și 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice datele statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori privind educaţia.” 

32. La articolul 99, alin. (1) - (4) și (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(1) Unităţile conexe ale Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice sunt: Institutul 

de Ştiinţe ale Educaţiei, centrele atestate de formare continuă în limbile minorităţilor 

naţionale, Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, Unitatea pentru Finanţarea 

Învăţământului Preuniversitar şi Palatul Naţional al Copiilor. 

(2) Unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar sunt: centrul judeţean de resurse 

şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

și casele corpului didactic. 

(3) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează casa corpului didactic, 

denumită în continuare CCD, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean și 

coordonată metodologic de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.  

(4) Centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului 

Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională sunt unităţi specializate ale învăţământului 

preuniversitar, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean și coordonate 

metodologic de Ministerul Educației și Cercetării Științifice. 

(7) Structura, organizarea și funcționarea centrului județean de resurse și asistență 

educațională/ Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educaționale și a 

caselor corpului didactic se stabilesc prin hotărâre a consiliului județean.” 

33. La articolul 100, alin. (3) și alin. (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 “(3) Palatele, cluburile copiilor şi elevilor, precum şi cluburile sportive şcolare sunt în 

subordinea și finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale şi în coordonarea 

metodologică a Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice.  

(4) Organizarea şi competenţele palatelor, cluburilor copiilor şi elevilor, precum şi 

cluburilor sportive şcolare se stabilesc prin regulament aprobat de către consiliul 

local/județean.” 



 

 

34. La articolul 104, alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(5) Finanţarea de bază aprobată anual prin legea bugetului de stat se repartizează pe 

comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de către direcţiile generale 

ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.” 

35. La articolul 104, alin. (5
1
) - (5

4
) se abrogă. 

36. La articolul 105, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(3) Finanţarea complementară aprobată anual prin legea bugetului de stat se 

repartizează pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de către 

direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.” 

37. Articolul 106 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “Art. 106. Finanţarea de bază şi finanţarea complementară se realizează pe baza 

contractului de management încheiat între directorul unităţii de învăţământ preuniversitar şi 

primarul localităţii/primarul de sector în a cărei/cărui raza teritorială se află unitatea de 

învăţământ, respectiv cu preşedintele consiliului judeţean/primarul de sector, în cazul şcolilor 

speciale.” 

38. La articolul 111, alin. (2) se abrogă. 

39. La articolul 111, după alin. (1), se introduc trei noi alineate, alin. (2
1
) - (2

3
), cu 

următorul cuprins: 

 “(2
1
) Palatele copiilor sunt servicii publice finanţate integral din bugetul local al 

judeţului, inclusiv din sume alocate de la bugetul de stat potrivit prevederilor art. 6 din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2
2
) Cluburile copiilor şi elevilor şi cluburile sportive şcolare, sunt finanţate integral 

din bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în subordinea cărora 

se află, inclusiv din sume alocate de la bugetul de stat, conform art. 6 din Legea nr. 273/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare.  

(2
3
) Sumele defalcate alocate pe judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prevăzute la 

alin. (2
1
) şi (2

2
) se repartizează bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-



 

 

teritoriale, prin anexa la legile bugetare anuale, la propunerea fundamentată a Ministerului 

Educaţiei și Cercetării Științifice.“ 

40. La articolul 111, alin. (3) se abrogă. 

41. La articolul 112, alin. (2) - (4) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 “(2) Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, 

şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul 

acestora, înfiinţate de stat, ale cluburilor copiilor şi elevilor şi ale cluburilor sportive şcolare, 

fac parte din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt administrate de 

către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea 

acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraţie, conform legislaţiei în 

vigoare. 

(3) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ 

special de stat, casele corpului didactic şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă 

educaţională, precum şi palatele copiilor, fac parte din domeniul public al judeţului, respectiv 

al municipiului Bucureşti, şi sunt în administrarea consiliului judeţean, respectiv a consiliilor 

locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi desfăşoară 

activitatea, prin consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ respective, conform 

legislaţiei în vigoare. Celelalte componente ale bazei materiale a unităţilor de învăţământ 

special de stat, ale palatelor şi cluburilor copiilor şi elevilor, precum şi ale centrelor judeţene 

de resurse şi asistenţă educaţională sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de 

către consiliile de administraţie, conform legislaţiei în vigoare. 

(4) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea centrul naţional de 

excelenţă, centrele recreative şi de divertisment, Palatul Naţional al Copiilor, precum şi alte 

unităţi din subordinea Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice ale căror cheltuieli 

curente şi de capital se finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al 

statului şi sunt administrate de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, Celelalte 

componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor şi instituţiilor respective 

şi sunt administrate de acestea. 



 

 

(7) În situaţii temeinic justificate, dreptul de administrare al Ministerului Educaţiei și 

Cercetării Științifice asupra terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea centrul 

naţional de excelenţă, centrele recreative şi de divertisment și Palatul Naţional al Copiilor se 

poate transmite şi altor unităţi/instituţii din sistemul de învăţământ, la propunerea 

Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice, prin hotărâre a Guvernului.” 

42. La articolul 112, alin. (4
1
) se abrogă. 

43. La articolul 239, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(2) Pregătirea practică din cadrul masterului didactic sau al programelor de formare 

psihopedagogică se realizează în baza unor acorduri-cadru încheiate între autoritățile 

administrației publice locale și unităţile de învăţământ care asigură formarea iniţială,pe de o 

parte, şi Ministerul Educației și Cercetării Științifice, pe de altă parte.” 

44. La articolul 241, alin.(1), lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “a) etapa I, eliminatorie - realizată de către Ministerul Educației și Cercetării 

Științifice în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând în evaluarea 

activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional 

personal şi în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă;” 

45. La articolul 243, alin. (2), lit. e) se abrogă. 

46. La articolul 246, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(3) Pot ocupa funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în unităţile de 

învăţământ numai cadrele didactice membre ale corpului naţional de experţi în management 

educaţional.” 

47. La articolul 248, alin. (2) se abrogă. 

48. La articolul 252, alin. (3), lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “b) repartizarea pe posturi/catedre vacante, coordonată de Ministerul Educației și 

Cercetării Științifice, conform metodologiei elaborate până la data de 15 noiembrie a fiecărui 

an.” 

49. Articoul 253 se modifică și va avea următorul cuprins: 



 

 

 “(1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat în ultimii 6 ani la 

concursul naţional unic de titularizare, care au obţinut cel puţin nota/media 7 şi au ocupat un 

post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite 

cumulativ următoarele condiţii generale: 

a) se certifică viabilitatea postului/catedrei; 

b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord. 

(2) Condiţiile specifice pentru titularizarea personalului didactic, care a participat la 

concursuri de titularizare, în sistemul de învăţământ preuniversitar, în condiţiile alin. (1), se 

stabilesc prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată 

prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării științifice.” 

50. La articolul 254, alin. (6)- (7) și alin. (9)-(19) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

 “(6) Autoritătile administrației publice locale analizează, corectează în colaborare cu 

unităţile de învăţământ şi avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate. 

(7) Lista de posturi didactice/catedre se face publică prin afişare la primărie şi la 

unităţile de învăţământ respective şi pe site-ul acestor instituţii cu cel puţin 30 de zile înaintea 

declanşării procedurilor de selecţie şi angajare pe aceste posturi didactice/catedre. 

(9) Unităţile de învăţământ, individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare 

la nivel local ori judeţean, organizează concursul pentru ocuparea posturilor şi catedrelor, 

conform statutului acestor posturi didactice şi catedre, stabilit în condiţiile alin. (5). 

(10) Comisiile de concurs se aprobă de consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ. Din comisia de concurs compusă din cadre didactice. În situaţia în care concursul 

se organizează în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local ori judeţean, 

comisiile sunt validate de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ. 

(11) În învăţământul preuniversitar de stat, validarea concursurilor pentru ocuparea 

posturilor/catedrelor didactice se face de către consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ care organizează concursul. 



 

 

(12) În învăţământul particular, validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac de 

către conducerea unităţii de învăţământ particular. 

(13) Candidaţii care au dobândit definitivarea în învăţământ, profesori cu drept de 

practică, şi au ocupat prin concurs validat, în condiţiile metodologiei, de consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ un post didactic vacant sunt titulari pe postul ocupat. 

Directorul unităţii de învăţământ încheie cu aceştia contractul individual de muncă pe 

perioadă nedeterminată. 

(14) Pentru candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, profesori 

debutanţi, şi au ocupat prin concurs validat, în condiţiile metodologiei, de consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ un post didactic vacant, directorul unităţii de 

învăţământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an şcolar. În 

situaţia în care aceşti candidaţi promovează examenul pentru definitivarea în învăţământ, 

consiliul de administraţie poate hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă 

din perioadă determinată în perioada nedeterminată. 

(15) Pentru candidaţii care au ocupat prin concurs validat, în condiţiile metodologiei, 

de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ un post didactic rezervat, directorul 

unităţii de învăţământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an 

şcolar, respectiv până la revenirea titularului pe post. Consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ poate decide prelungirea contractului individual de muncă şi în anul şcolar 

următor, în situaţia în care postul rămâne rezervat. 

(16) Directorii unităţilor de învăţământ comunică în scris Ministerului Educației și 

Cercetării Științifice și autorităților administrației publice locale situaţia angajării pe posturi 

didactice a candidaţilor validaţi după concurs, a candidaţilor participanţi la concurs şi 

nerepartizaţi, precum şi situaţia posturilor didactice şi a orelor rămase neocupate după 

concursul organizat la nivelul unităţii sau al consorţiilor şcolare. 

(17) Ministerul Educației și Cercetării Științifice centralizează la nivel judeţean 

posturile didactice şi orele rămase neocupate, care vor fi repartizate în ordine: 



 

 

a) cadrelor didactice titulare într-o unitate de învăţământ pentru completarea normei 

didactice; 

b) profesorilor debutanţi aflaţi în stagiu practic; 

c) candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţii sau al 

consorţiilor şcolare; 

d) pensionarilor, cu respectarea criteriilor de competenţă profesională. 

(18) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a 

învăţământului participă cu statut de observator la toate etapele de organizare şi desfăşurare a 

concursurilor organizate la nivelul unităţii sau al consorţiilor şcolare. 

(19) Posturile didactice rămase neocupate prin concurs sau eliberate în timpul anului 

şcolar se ocupă prin plata cu ora până la sfârşitul anului şcolar ori până la revenirea pe post a 

cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei.” 

51. La articolul 254, alin. (9
1
)-(9

4
) și alin. (19

1
) se abrogă. 

52. Articolul 251
1
 se abrogă. 

53. La articolul 255, alin. (8) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(8) Personalul didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată poate beneficia 

de concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la 10 ani, cu aprobarea unităţii de 

învăţământ, cu rezervarea postului pe perioada respectivă.” 

54. La articolul 256, alin. (2) se abrogă. 

55. La articolul 256, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(3) Funcţiile de conducere din unităţi conexe ale învăţământului preuniversitar se 

stabilesc potrivit specificului acestora, prin reglementări ale Ministerului Educației și 

Cercetării Științifice sau autorităților administrației publice locale, după caz..” 

56. La articolul 257, alin. (2) și alin. (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 “(2) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director sau de director adjunct se 

organizează de unitatea de învăţământ, prin consiliul de administraţie. 



 

 

(3) În urma promovării concursului, directorul încheie contract de management cu 

primarul/primarul de sector al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv preşedintele 

consiliului judeţean pe raza căreia se află unitatea de învăţământ.” 

57. Articolul 258 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “Art. 258 - (1) Consiliul de administraţie stabileşte comisia de concurs pentru 

ocuparea postului de director, respectiv director adjunct al unităţii de învăţământ 

preuniversitar. Din comisie fac parte, obligatoriu, cadre didactice, un reprezentant al 

beneficiarilor, precum şi un reprezentant al consiliului local, respectiv judeţean, în funcţie de 

unităţile aflate în subordine. 

(2) Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei 

de director şi de director adjunct se stabileşte de către consiliul local/județean. 

(3) Consiliul de administraţie validează rezultatele concursului de ocupare a funcţiilor 

de director, respectiv director adjunct şi emite decizia de numire în funcţia de director, 

respectiv de director adjunct. 

(4) Modelul-cadru al contractului de management este stabilit prin ordin al ministrului 

educaţiei și cercetării științifice. Dacă în termen de 30 de zile consiliul local/consiliul 

judeţean nu se pronunţă asupra contractului de management, acesta se consideră aprobat tacit. 

(5) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie prin hotărârea 

consiliului de administraţie, cu votul a 2/3 dintre membri. În această situaţie, este obligatorie 

realizarea unui audit de către autoritățile administrației publice locale. 

(6) Directorul unităţii de învăţământ particular şi confesional poate fi eliberat din 

funcţie, la propunerea consiliului de administraţie, cu votul a 2/3 din membrii săi, prin decizia 

persoanei juridice fondatoare. 

(7) În condiţiile vacantării funcţiei de director, până la organizarea unui nou concurs, 

conducerea interimară este preluată, prin hotărâre a consiliului de administraţie, de către 

directorul adjunct sau un cadru didactic membru în consiliul de administraţie, care devine 

automat şi ordonator de credite.” 

58. La articolul 258, alin. (9) se abrogă. 



 

 

59. Articolele 259 - 260 se abrogă. 

60. După articolul 260, se introduce un nou articol, art. 260
1
, cu următorul cuprins: 

 “Art. 260
1
. - Directorii unităţilor destinate activităţilor extracurriculare transferate la 

nivelul autorităţilor administraţiei publice locale sunt numiţi, în urma unui concurs, pe baza 

unei metodologii aprobate de autoritățile administrației publice locale.” 

61. La articolul 261, alin. (1) se modifică și va avea urmatorul cuprins: 

“(1) Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice vacantează, în condiţiile legii, 

posturile corespunzătoare funcţiilor de îndrumare şi de control cuprinse în organigramele 

proprii şi asigură publicarea acestora în presa centrală/locală şi la sediul propriu, cu cel puţin 

30 de zile înainte de organizarea concursului.” 

62. La articolul 261, alin. (2), alin. (5), alin. (8) și alin. (9) se abrogă. 

63. La articolul 264, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(1) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar beneficiază de gradaţie de 

merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice 

existente la nivelul unui județ şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se 

atribuie pe o perioadă de 5 ani.” 

64. Articolul 269 se abrogă. 

65. La articolul 280, alin. (4)-(9) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 “(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic, 

personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar şi de personalul de 

îndrumare şi de control din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice, comisiile de 

cercetare disciplinară se constituie după cum urmează: 

a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul 

reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un 

reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a 

săvârşit abaterea; 

b) pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisii 

formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia 



 

 

didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un 

reprezentant al autorităților administrației publice locale; 

c) pentru personalul de îndrumare şi de control din cadrul Ministerului Educaţiei și 

Cercetării Științifice, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia 

sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, 

iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea; 

d) Abrogat. 

(5) Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de: 

a) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru personalul 

didactic şi personalul de conducere al acesteia; 

b) ministrul educaţiei și cercetării științifice, pentru funcţiile de îndrumare şi de 

control din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice. 

(6) În cadrul cercetării abaterii se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările 

în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date 

concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul 

celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore 

înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică 

finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi 

să îşi producă probe în apărare. 

(7) Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de 

la data constatării acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a 

unităţii de învăţământ preuniversitar. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa 

faptelor pentru care a fost cercetată. 

(8) Persoanele sancţionate încadrate în unităţile de învăţământ au dreptul de a 

contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la consiliul de 

administrație al unității de învățământ. Personalul de conducere, de îndrumare şi de control  

din Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, care a fost sancţionat, are dreptul de a 



 

 

contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la Colegiul central de 

disciplină al Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice. 

(9) Normele privind componenţa, organizarea şi funcţionarea, precum şi atribuţiile 

Colegiului central de disciplină al Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice se stabilesc 

prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării știintifice.” 

66. La articolul 281, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(2) Pentru personalul de conducere al unităţii de învăţământ preuniversitar, 

propunerea de sancţionare se face de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ 

preuniversitar.” 

67. La articolul 281, alin. (3) se abrogă. 

68. Articolul 282 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care 

a numit această comisie şi se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după caz, de către 

directorul unităţii de învăţământ sau ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.” 

69. La articolul 284, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 “(3) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de conducere, de 

îndrumare şi de control se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ.” 

 

 Articolul II 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. din , cu modificările și completările ulterioare, se modifică și 

completează după cum urmează: 

1. La articolul 15, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul 

cuprins: 

 “(3) ARACIP are în structură și un departament pentru inspecție școlară.” 

2. La articolul 24, alin. (3), se introduce o nouă literă după litera o), litera p), cu 

următorul cuprins: 



 

 

“o) monitorizează calitatea activităților de predare-învățare și respectarea standardelor 

naționale și a indicatorilor de performanță, prin inspecție școlară.” 

3. La articolul 24, alin. (3), litera g) se abrogă. 

4. La articolul 26, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(2) Controlul calităţii în învăţământul preuniversitar se exercita prin ARACIP pe 

baza unor metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării 

științifice.” 

 

Articolul III 

(1) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, inspectoratele școlare își 

încetează activitatea. În același timp, consiliile locale respectiv județene, pentru 

școlile speciale, vor adopta modificările în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului sau al consiliului județean. 

(2) În termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul stabilește prin 

hotărâre distribuirea patrimoniului inspectoratelor școlare precum și modul de transfer 

al personalului. 

(3) Palatele, cluburile copiilor şi elevilor, precum şi cluburile sportive şcolare care se 

transferă autorităţilor administraţiei publice locale sunt prevăzute în anexa. 

(4) Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 

45 alin. (2) lit. i) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile, prevăzute în anexa nr. 

3, proprietate publică a statului aflate în administrarea Ministerului Educației și 

Cercetării Științifice sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia, trec în domeniul 

public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor judeţene, 

consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

(5) Finanțarea Departamentul pentru Inspecție Școlară din cadrul ARACIP se asigură de 

la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice. 



 

 

(6) Prin legea anuală a bugetului de stat se asigură finanțarea cheltuielor pentru 

compartimentul de specialitate din aparatul primarului sau al consiliului județean care 

prin care se vor exercita competențele descentralizate. 

(7) Legea nr. 1/2011 se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 

art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR   PREŞEDINTELE SENATULUI 
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