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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 11 octombrie 2022 
Nr.4C-11/333 

 
RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2022 pentru modificarea și completarea 
Legii educației naționale nr.1/2011 

(PLx. 546/2022) 
  
 

1. În baza prevederilor art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 546 din 27 
septembrie 2022, Comisia pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, avizul 

negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
nr.1073/22.09.2022. 

 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. În vederea realizării unui sistem unitar, incluziv și de calitate pentru educația timpurie și a îmbunătățirii procentului 
de acces al copiilor de la naștere la 6 ani la serviciile de educație timpurie este necesară introducerea de noi servicii complementare de tip 
ludotecă, loc de joacă etc. în zonele izolate și dezavantajate, precum și în zonele unde nu există locuri suficiente în creșe sau grădinițe. 
Măsurile sunt necesare în vederea instituirii cu celeritate a unui cadru legal coerent care să permită accesarea fondurilor europene în corelare 
directă cu obținerea de rezultate în implementarea reformelor și investițiilor publice, stabilite prin componenta 15 - Educație. Accesarea 
fondurilor europene prevăzute în PNRR este condiționată de îndeplinirea țintelor și jaloanelor prevăzute în decizia de implementare a 
Consiliului (CID). Este esențială conectarea învățământului superior românesc la cerințele pieței muncii, corelat cu îmbunătățirea capacității 
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sistemului național de educație de a forma specialiști, într-un mod adaptat dinamicii economice și sociale din România, pentru dezvoltarea 
învățământului profesional și tehnic, inclusiv în regim dual, fiind necesară crearea cadrului legislativ care să permită parcurgerea unei rute 
complete de învățământ dual din preuniversitar până la nivel universitar. 

 
 2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
 
 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 22 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei. 

În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege a participat ca 
invitat domnul Ionel - Florian  Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației. 

  
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
   

4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 11 octombrie 2022, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât adoptarea 
proiectului de Lege cu amendamentele admise din Anexa.  

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 
 
 

  
Șef birou Ioana Florina Mînzu 

Consultant Laura-Ștefania Ungureanu
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 Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr.1/2011 cu m și c ult 

Text 
OUG 128/2022 

Text   
proiect de Lege 

Text propus de Comisie 
(autor amendamente) 

Motivare 

1.  
--- 

 Titlul Legii: Lege 
privind aprobarea 
Ordonanței de urgență 
a Guvernului 
nr.128/2022 pentru 
modificarea și 
completarea Legii 
educației naționale 
nr.1/2011 

 
 
 

Text nemodificat 

 

2.  
 

--- 

 Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 128/2022 
pentru modificarea și 
completarea Legii 
educației naționale 
nr.1/2011. 

Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 128/2022, 
pentru modificarea și 
completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011, 
publicată în Monitorul 
oficial al României, Partea 
I, nr. 941 din 26 
septembrie 2022, cu 
următoarele modificări și 
completări:

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

3.  
 

--- 

Titlul Ordonanței: Ordonanță 
de urgență pentru modificarea 
și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011

 
 

--- 

 
Text nemodificat 

 

4.  
 
 

--- 

Articol unic. – 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 

 
 
 
 

--- 

 
 
 

Text nemodificat 
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modifică și se completează după 
cum urmează: 

5. Art. 27 – (1) Educația antepreșcolară se 
organizează în creșe, grădinițe și în centre de zi. 
(Legea 201/2018 ) 
(11) Creșele fac parte din sistemul național de 
învățământ preuniversitar și oferă copiilor 
antepreșcolari cu vârste cuprinse între 0 luni și 3 
ani servicii integrate de educație, îngrijire și 
supraveghere. (Legea 17/2022 ) 
(12) Începând cu anul școlar 2021-2022, creșele de 
stat sunt arondate la solicitarea primarilor, ca 
urmare a hotărârilor autorităților deliberative, prin 
decizie a inspectoratelor școlare județene/al 
municipiului București, unităților de învățământ 
care au nivel preșcolar cu program prelungit cu 
personalitate juridică sau unităților de învățământ 
care au în structură învățământ preșcolar. Decizia 
inspectoratelor școlare județene/al municipiului 
București se comunică spre informare 
Ministerului Educației în termen de 15 zile de la 
emitere. (Legea 17/2022 ) 

(13) În cazul în care 
autoritățile administrației 
publice locale nu solicită 
arondarea, creșele de stat 
devin unități de învățământ 
cu personalitate juridică, 
autoritățile locale având 
calitatea de persoană juridică 
fondatoare, finanțarea fiind 
asigurată în conformitate cu 
prevederile alin. (41), cu 
obligația de a asigura 
serviciile prevăzute la alin. 
(11). Autoritățile 
administrației publice locale 
pot contribui la finanțarea 
acestora, în limita bugetului 
aprobat. În această situație, 
inspectoratele școlare 
județene/al municipiului 
București asigură 
coordonarea metodologică a 

  1. La articolul unic, 
înainte de punctul 1 se 
introduce un nou punct, 
cu următorul cuprins:    
« - La articolul 27 
alineatul (13) se modifică și 
va avea următorul 
cuprins: 
”(13) În cazul în care 
autoritățile administrației 
publice locale nu solicită 
arondarea, creșele de stat 
devin unități de învățământ 
cu personalitate juridică, 
autoritățile locale având 
calitatea de persoană 
juridică fondatoare, 
finanțarea fiind asigurată în 
conformitate cu prevederile 
art. 9 alin. (2), cu obligația 
de a asigura serviciile 
prevăzute la alin. (11). 
Autoritățile administrației 
publice locale pot contribui 
la finanțarea acestora, în 
limita bugetului aprobat. În 
această situație, 
inspectoratele școlare 
județene/al municipiului 
București asigură 
coordonarea metodologică a 
respectivelor creșe.”» 

Autor: Deputat UDMR 
Szabó Ödön  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deoarece alin. (41) 
al art. 27 se abrogă.  
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respectivelor creșe. (Legea 
17/2022) 
(14) [abrogat la 17-ian-2022 de Legea 17/2022] 
(15) [abrogat la 17-ian-2022 de Legea 17/2022] 
(16) Creșele confesionale pot solicita arondarea 
prin decizie a inspectoratelor școlare județene/al 
municipiului București, la unitățile de învățământ 
care au în structură învățământ preșcolar. (Legea 
17/2022) 

5.  
 
 
 
 

---  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Organizarea unităților de educație timpurie 
antepreșcolară, standardele de calitate și 
metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul 
Educației Naționale. (OG 9/2018) 
(21) Conținutul educativ al activităților desfășurate 
în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, 
conform prevederilor curriculumului specific, se 
stabilește prin ordin al ministrului educației 
naționale. (OG 9/2018 ) 
(3) Asigurarea personalului necesar desfășurării 
educației antepreșcolare, didactic, nedidactic și 
auxiliar, se face de către Ministerul Educației, 
conform art. 104 alin. (2) lit. a), cu respectarea 
standardelor de calitate și a legislației în vigoare. 
(17/2022 ) 

1. La articolul 27, după 
alineatul (16) se introduc două 
noi alineate, alin. (17) și (18), cu 
următorul cuprins: 
„(17) În localitățile în care nu 
există suficiente creșe și 
grădinițe se pot dezvolta servicii 
de educație timpurie 
complementare de tip ludotecă, 
grup de joacă, grădiniță 
comunitară, care vor putea 
funcționa ca structuri ale 
unităților de învățământ. 
(18) Ministerul Educației inițiază 
hotărârea de Guvern privind 
organizarea și funcționarea 
serviciilor de educație timpurie 
complementare.” 

  
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Art. 27 - (4) Finanțarea din 
resurse publice se acordă 
numai furnizorilor de servicii 

 
--- 

 
--- 

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

Pentru un spor de 
claritate și precizie a 
normei, în ceea ce 
privește finanțarea de 
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de educație timpurie 
acreditați, de stat, particular 
sau confesional. (L 
201/2018) 
(41) Statul asigură finanțarea 
de bază pentru toți 
antepreșcolarii înscriși în 
unitățile acreditate de 
educație timpurie 
antepreșcolară de stat, 
particulară sau confesională, 
în limitele costului standard 
per antepreșcolar, conform 
metodologiei elaborate de 
Ministerul Educației 
Naționale. (Legea 201/2018 ) 
(5) Acreditarea furnizorilor de educație timpurie 
antepreșcolară se realizează în conformitate cu 
prevederile metodologiei elaborate de Ministerul 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și 
Ministerul Sănătății.  
(6) Statul sprijină educația timpurie, ca parte 
componentă a învățării pe tot parcursul vieții, prin 
acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi 
acordate în scop educațional, conform legislației 
în domeniul asistenței sociale, în funcție de 
veniturile familiei, din bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției 
Sociale. (OUG 83/2014 ) 
*) Până la data de 31 decembrie 2012 nu se acordă 
cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6). 
(Legea 283/2011)  *) Prevederile art. 27 alin. (6) 
se prorogă până la data de 31 decembrie 2013. 
(OUG 92/2012)  *) Până la data de 31 decembrie 
2014 nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la 
art. 27 alin. (6). (OUG 103/2013)  *) În perioada 1 
ianuarie-28 februarie 2017 nu se acordă cupoanele 
sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
(OUG 99/2016) *) În anul 2018, nu se acordă 
cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din 
Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. (OUG 90/2017) *) Cupoanele sociale 
prevăzute la art. 27 alin. (6) nu se acordă până la 
data de 31 decembrie 2020. (OUG 96/2018) *) 
Potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. nr. 226/2020, 
cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) nu 
se acordă până la data de 31 decembrie 2021. 
(OUG 226/2020) *) Cupoanele sociale prevăzute 
la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, nu se 

următorul cuprins:      
”11. La articolul 27 
alineatele (4) și (41)  se 
abrogă.” 

Autori: Deputați UDMR 
Szabó Ödön și Gál Károly 

Deputat PSD Intotero 
Natalia-Elena 

bază pentru 
antepreşcolari, preșcolari 
și elevi. Prevederile art.9, 
alin.(2) și alin.(4) expun 
în mod amănunțit și 
transparent acest aspect. 
Pe de o parte, există o 
suprareglementare si o 
neconcordanță între cele 
două reglementării care 
conferă o interpretare 
ambiguă. 
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acordă până la data de 31 decembrie 2022. (OUG 
130/2021) 
(7) Modalitatea de acordare a cupoanelor sociale 
prevăzute la alin. (6) se stabilește prin norme 
metodologice adoptate prin hotărâre a Guvernului, 
la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și 
Protecției Sociale. 

8. Art. 116 – (1) Sistemul național de învățământ 
superior include toate instituțiile de învățământ 
superior acreditate. O instituție de învățământ 
superior autorizată să funcționeze provizoriu, 
conform procedurilor legale în vigoare, devine 
parte a sistemului național de învățământ superior 
numai după acreditare. 
(2) Instituțiile de învățământ superior din 
străinătate, recunoscute legal, ca atare, în statul de 
origine, pot organiza filiale pe teritoriul României, 
singure sau în parteneriat cu instituții de 
învățământ superior acreditate din România, 
numai cu respectarea legislației în vigoare cu 
privire la autorizarea, acreditarea și asigurarea 
calității programelor de studii. 
(3) Instituțiile de învățământ superior românești 
pot organiza, în România sau în alte state, 
programe de studii comune cu instituții de 
învățământ superior din străinătate, recunoscute ca 
atare de statul de origine, sau programe de studii 
proprii, în cadrul unor extensii, în străinătate. În 
cazul în care aceste programe se organizează în 
străinătate, trebuie să respecte reglementările 
legale în vigoare atât în România, cât și în statele 
respective. (Legea 255/2022 ) 
(4) Instituțiile de învățământ superior românești 
pot organiza, în comun cu alte instituții de 
învățământ superior acreditate din Spațiul 
European al Învățământului Superior, programe 
de studii integrate, recunoscute ca atare de statul 
de origine. (OUG 22/2021)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

2. La articolul 116, după 
alineatul (4) se introduc două 
noi alineate, alin. (5) și (6), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(5) Instituțiile de învățământ 
superior acreditate pot organiza, 
împreună cu operatori 
economici, învățământ superior 
dual, formă de învățământ în 
care responsabilitățile cu privire 
la desfășurarea activităților de 
învățare, predare și evaluare sunt 
partajate între instituția de 
învățământ superior acreditată și 
operatori economici. Instituția 
de învățământ superior 
organizează și desfășoară 
activități de învățare, predare și 
evaluare, iar operatorii 
economici organizează activități 
de învățare prin muncă și 

  
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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participă la evaluare. 
(6) Prevederile din prezenta lege 
referitoare la organizarea, 
asigurarea calității, admiterea, 
evaluarea pe parcurs, finalizarea 
studiilor, precum și întocmirea și 
eliberarea actelor de studii din 
învățământul superior se aplică 
în mod similar și pentru 
învățământul superior dual.” 

9.  
 
 
Art. 129 – (1) Instituțiile de 
învățământ superior pot 
înființa, singure sau prin 
asociere, societăți, fundații, 
asociații, unități de 
învățământ preuniversitar, cu 
aprobarea senatului 
universitar, conform 
prevederilor legale. Condiția 
ca acestea să se înființeze 
este aceea ca ele să 
contribuie la creșterea 
performanțelor instituției și 
să nu influențeze negativ în 
niciun fel activitățile de 
învățământ, cercetare și 
consultanță. (OUG 49/2014) 
(11) Instituțiile de învățământ superior pot înființa, 
în structura acestora, unități de învățământ 
preuniversitar, fără personalitate juridică, în urma 
evaluării externe conform prevederilor art. 29 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu 
modificările și completările ulterioare. 
(12) Unitățile de învățământ preuniversitar, 
înființate de universități de stat, sunt unități de 
învățământ de stat, finanțate din bugetul de stat 
prin contractele instituționale încheiate de 

3. La articolul 129, alineatul 
(1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 129. – (1) Instituțiile de 
învățământ superior pot înființa, 
singure sau prin asociere, 
societăți comerciale, fundații, 
asociații, unități de învățământ 
preuniversitar, consorții pentru 
învățământ dual, cu aprobarea 
senatului universitar, conform 
prevederilor legale. Condiția ca 
acestea să se înființeze este 
aceea ca ele să contribuie la 
creșterea performanțelor 
instituției.” 
 
 
 
 
 
 

 3. La articolul unic, 
punctul 3, se modifică și 
va avea următorul 
cuprins: 
«La articolul 129, 
alineatul (1) se modifică și 
va avea următorul 
cuprins:  
„Art. 129. – (1) Instituțiile 
de învățământ superior pot 
înființa, singure sau prin 
asociere, societăți 
comerciale, fundații, 
asociații, unități de 
învățământ preuniversitar, 
consorții pentru 
învățământ dual, cu 
aprobarea senatului 
universitar, conform 
prevederilor legale. Condiția 
ca acestea să se înființeze 
este aceea ca ele să 
contribuie la creșterea 
performanțelor instituției și 
să nu influențeze negativ 
în niciun fel activitățile de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a nu afecta 
activitățile din 
instituțiile de 
învățământ. 
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universități cu Ministerului Educației Naționale, la 
nivelul standardelor de cost specifice pentru 
învățământul preuniversitar, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. (OUG 48/2018) 

învățământ, cercetare și 
consultanță”.» 
Autor: Deputat USR Marius 

Andrei Miftode  
 

10.  
 
 
(2) Instituțiile de învățământ superior pot constitui 
consorții, inclusiv cu unitățile de cercetare-
dezvoltare, în baza unui contract de parteneriat, 
conform legislației în vigoare. 
 

 
 
 

---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La articolul 129, după 
alineatul (2) se introduc cinci 
noi alineate, alin. (21)-(25), cu 
următorul cuprins: 
„(21) Instituția de învățământ 
superior încheie cu operatorii 
economici contractul de 
parteneriat care stabilește 
condițiile de colaborare, 
drepturile și obligațiile părților, 
precum și costurile asumate de 
parteneri. 
(22) La organizarea formei de 
învățământ superior dual pot 
contribui și autoritățile 
administrației publice locale, 
structurile asociative interesate, 
respectiv camere de comerț și 
asociații patronale de ramură, 
precum și parteneri relevanți la 
nivel național sau internațional. 
(23) Pentru derularea 
activităților, în cazul instituțiilor 
de învățământ superior de stat, 
finanțarea se realizează conform 
unei metodologii aprobate prin 
ordin al ministrului educației. 
(24) Operatorii economici acordă 
burse, cel puțin la nivelul celor 
acordate din fonduri publice 
pentru învățământul universitar, 

  
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) La constituirea societăților comerciale, a 
fundațiilor sau a asociațiilor, instituția de 
învățământ superior de stat poate contribui 
exclusiv cu bani, brevete de invenție și alte 
drepturi de proprietate industrială. Universitatea 
poate acorda prin contract dreptul de administrare 
și folosință asupra bunurilor patrimoniale 
societăților comerciale sau asociațiilor în care are 
calitatea de asociat sau acționar ori fundațiilor în 
care are calitatea de fondator, cu aprobarea 
senatului universitar. Dreptul de folosință și 
administrare asupra bunurilor proprietate publică 
nu poate constitui aport al universității la capitalul 
social al unei societăți comerciale, fundații sau 
asociații. 

precum și din alte fonduri, 
pentru învățarea în condiții de 
calitate. 
(25) Operatorii economici care 
încheie contract de parteneriat 
cu instituțiile de învățământ 
superior pentru organizarea și 
desfășurarea formei de 
învățământ superior dual 
beneficiază de facilități la plata 
impozitelor, taxelor și 
contribuțiilor datorate bugetului 
de stat, bugetului asigurărilor 
sociale, bugetelor fondurilor 
speciale sau bugetelor locale, 
potrivit prevederilor legale, după 
cum urmează: 
a) valoarea cumulată a burselor 
plătite de către operatorii 
economici studenților 
înmatriculați la forma de 
învățământ superior dual se 
deduce la plata impozitului pe 
profit al acestora; 
b) valoarea cumulată a 
investițiilor dedicate activităților 
de învățare prin muncă se 
deduce din impozitul pe profit al 
operatorilor economici.” 
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11. Art. 137 – (1) Programul de studii universitare 
reprezintă un grup de unități curriculare de 
predare, învățare, cercetare, aplicații practice și 
evaluare, planificate astfel încât să ducă la o 
calificare universitară certificată printr-o diplomă 
și printr-un supliment de diplomă. 
(2) Curriculumul programului de studii 
universitare este concordant cu profilul calificării 
definit în Cadrul național al calificărilor. 
Curriculumul unui program de studii universitare 
se stabilește astfel încât să maximizeze șansele 
obținerii calificării dorite și se aprobă de către 
senatul universitar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Concordanța dintre curriculum și calificarea 
oferită de programul de studii universitare este un 
criteriu obligatoriu de evaluare a asigurării 
calității. 

5. La articolul 137, după 
alineatul (2) se introduc două 
noi alineate, alin. (21) și (22), cu 
următorul cuprins: 
„(21) Curriculumul pentru 
învățământul superior dual 
conține activități de învățare, de 
predare și de învățare prin 
muncă, precum și de evaluare. 
Volumul de muncă specific 
activităților de învățare, de 
predare și de învățare prin 
muncă este partajat în mod egal. 
Volumul de muncă este estimat 
în concordanță cu ECTS/SECT, 
exprimându-se în termenii 
creditelor de studii. 
(22) După absolvirea studiilor, 
instituția de învățământ superior 
eliberează o adeverință care 
atestă perioada în care studentul 
a desfășurat activități de învățare 
prin muncă.” 

  
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 

12.  
 
 
 
 
(4) Programele de studii universitare sunt grupate 
pe domenii de studii și organizate pe 3 cicluri de 
studiu: licență, master, doctorat. 

 
--- 

 
 
 
 
 

6. La articolul 137, după 
alineatul (4) se introduce un 
nou alineat, alin. (41), cu 
următorul cuprins: 
„(41) Învățământul superior dual 
se organizează: 
a) pentru ciclul I – programe de 
studii universitare de licență, 
care corespund unui număr de 
credite cuprins între minimum 
180 și maximum 240 de credite; 

  
 
 
 

Text nemodificat 
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(5) Programele de studii universitare dau acces la 
ocupații și funcții specifice fiecărui ciclu de studii 
universitare absolvit. 
(6) Programul de studii integrat se definește ca 
fiind acel grup de unități curriculare de predare, 
învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, 
planificate astfel încât să ducă la o calificare 
universitară certificată printr-o diplomă și printr-
un supliment la diplomă. Curriculumul acestui tip 
de program este elaborat și organizat în comun de 
mai multe instituții de învățământ superior din 
Spațiul European al Învățământului Superior și 
conduce la o diplomă comună sau la diplome 
duble/multiple. (OUG 22/2021) 

b) pentru ciclul II – programe de 
studii universitare de masterat 
profesional, care corespund unui 
număr de credite cuprins între 
minimum 60 și maximum 120 
de credite; 
c) pentru ciclul III – doctorat 
profesional.” 

13. Art. 141 – (1) Instituția de învățământ superior 
semnează cu fiecare student/student-
doctorand/cursant/cercetător post-doctoral 
înmatriculat la un program de studii un contract de 
studii universitare în concordanță cu prevederile 
regulamentelor de organizare și desfășurare a 
programelor de studii și cu respectarea legislației 
în vigoare. Contractele de studii nu se modifică în 
timpul anului universitar. 
 
 

--- 

7. La articolul 141, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin. (2), cu 
următorul cuprins: 
„(2) În cadrul învățământului 
superior dual, 
studentul/studentul doctorand 
încheie cu instituția de 
învățământ superior și operatorul 
economic un contract individual 
de studii și pregătire practică 
prin care se stabilesc drepturile 
și obligațiile părților.” 

  
 
 

Text nemodificat 

 

 


