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Titlul I. Dispoziţii generale
Art. 1. [Scopul legii][1] Prezenta lege asigură cadrul pentru exercitarea
sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la învăţătură pe
tot parcursul vieţii. Legea reglementează structura, funcţiile, organizarea
i funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat, particular i
confesional.
Art. 2. [Asigurarea dreptului la învăţătură] (1) Legea are ca viziune
promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive i capacităţi acţionale, cuno tinţe fundamentale
i cuno tinţe, competenţe i abilităţi de utilitate directă, în profesie i în
societate.
(2) Misiunea asumată de lege este de formare, prin educaţie, a infrastructurii mentale a societăţii române ti, în acord cu noile cerinţe, derivate
din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene i din funcţionarea
în contextul globalizării, i de generare sustenabilă a unei resurse umane
naţionale înalt competitive, capabilă să funcţioneze eﬁcient în societatea
actuală i viitoare.
(3) Idealul educaţional al colii române ti constă în dezvoltarea liberă,
integrală i armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii
autonome i în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare
pentru împlinirea i dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului
antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru
incluziune socială i pentru angajare pe piaţa muncii.
(4) Statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate
nivelurile i formele de învăţământ preuniversitar i superior, precum i la
învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare.
(5) Acelea i drepturi se asigură i cetăţenilor celorlalte state membre
ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European
i ai Confederaţiei Elveţiene.
(6) Drepturile prevăzute la alin. (4) sunt recunoscute în mod egal
minorilor care solicită sau au dobândit o formă de protecţie în România,
minorilor străini i minorilor apatrizi a căror edere pe teritoriul României
este oﬁcial recunoscută conform legii.
(7) În România învăţământul constituie prioritate naţională.
Art. 3. [Principiile care guvernează învăţământul] Principiile care
guvernează învăţământul preuniversitar i superior, precum i învăţarea
pe tot parcursul vieţii din România sunt:
[1]
În versiunea oﬁcială a textului publicat în Monitorul Oﬁcial, denumirile marginale
ale articolelor din Legea educaţiei naţionale nu există, acestea ﬁind introduse de către
colegiul de redacţie, pentru a facilita astfel căutarea în cuprinsul legii.
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a) principiul echităţii – în baza căruia accesul la învăţare se realizează
fără discriminare;
b) principiul calităţii – în baza căruia activităţile de învăţământ se
raportează la standarde de referinţă i la bune practici naţionale i internaţionale;
c) principiul relevanţei – în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de
dezvoltare personală i social-economice;
d) principiul eﬁcienţei – în baza căruia se urmăre te obţinerea de
rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
e) principiul descentralizării – în baza căruia deciziile principale se iau
de către actorii implicaţi direct în proces;
f) principiul răspunderii publice – în baza căruia unităţile i instituţiile de
învăţământ răspund public de performanţele lor;
g) principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetăţenilor români i
dialogului intercultural;
h) principiul asumării, promovării i păstrării identităţii naţionale i a
valorilor culturale ale poporului român;
i) principiul recunoa terii i garantării drepturilor persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea i la exprimarea
identităţii lor etnice, culturale, lingvistice i religioase;
j) principiul asigurării egalităţii de anse;
k) principiul autonomiei universitare;
l) principiul libertăţii academice;
m) principiul transparenţei – concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a
deciziei i a rezultatelor, prin comunicarea periodică i adecvată a acestora;
n) principiul libertăţii de gândire i al independenţei faţă de ideologii,
dogme religioase i doctrine politice;
o) principiul incluziunii sociale;
p) principiul centrării educaţiei pe beneﬁciarii acesteia;
q) principiul participării i responsabilităţii părinţilor;
r) principiul promovării educaţiei pentru sănătate, inclusiv prin educaţia
ﬁzică i prin practicarea activităţilor sportive;
s) principiul organizării învăţământului confesional potrivit cerinţelor
speciﬁce ﬁecărui cult recunoscut;
t) principiul fundamentării deciziilor pe dialog i consultare;
u) principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca
beneﬁciar direct al sistemului de învăţământ.
Art. 4. [Formarea competenţelor] Educaţia i formarea profesională a
copiilor, a tinerilor i a adulţilor au ca ﬁnalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional i transferabil de cuno tinţe,
deprinderi/abilităţi i aptitudini, necesare pentru:
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Art. 5-7

a) împlinirea i dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective
în viaţă, conform intereselor i aspiraţiilor ﬁecăruia i dorinţei de a învăţa
pe tot parcursul vieţii;
b) integrarea socială i participarea cetăţenească activă în societate;
c) ocuparea unui loc de muncă i participarea la funcţionarea i dezvoltarea unei economii durabile;
d) formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste i tiinţiﬁce, pe cultura naţională i universală i pe stimularea dialogului intercultural;
e) educarea în spiritul demnităţii, toleranţei i respectării drepturilor i
libertăţilor fundamentale ale omului;
f) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile
moral-civice i a respectului pentru natură i mediul înconjurător natural,
social i cultural.
Art. 5. [Aplicarea legii] (1) În domeniul educaţiei i al formării profesionale prin sistemul naţional de învăţământ, dispoziţiile prezentei legi
prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative. În caz de
conﬂict între acestea se aplică dispoziţiile prezentei legi.
(2) Orice modiﬁcare sau completare a prezentei legi intră în vigoare
începând cu prima zi a anului colar, respectiv universitar următor celui în
care a fost adoptată prin lege.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), dispoziţiile prezentei legi
care vizează evaluările naţionale de la ﬁnalul învăţământului gimnazial sau
liceal se aplică începând cu promoţia aﬂată în primul an al învăţământului
gimnazial, respectiv liceal, la data intrării în vigoare a modiﬁcării sau a
completării.
Art. 6. [Actele de studii] (1) În România sunt valabile numai diplomele
recunoscute de statul român, conform legislaţiei în vigoare.
(2) Regimul actelor de studii emise de unităţile i de instituţiile de învăţământ se stabile te prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
i sportului.
(3) Conţinutul i formatul actelor de studii sunt stabilite prin hotărâre a
Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului i Sportului.
Notă. A se vedea i Ordinul MECTS nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii i al documentelor colare gestionate
de unităţile de învăţământ preuniversitar (M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2011).

Art. 7. [Activităţi interzise] (1) În unităţile, în instituţiile de învăţământ
i în toate spaţiile destinate educaţiei i formării profesionale sunt interzise
activităţile care încalcă normele de moralitate i orice activităţi care pot
pune în pericol sănătatea i integritatea ﬁzică sau psihică a copiilor i a
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tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar i nedidactic,
precum i activităţile de natură politică i prozelitismul religios.
(2) Privatizarea unităţilor i a instituţiilor de învăţământ de stat este
interzisă.
Art. 8. [Finanţarea educaţiei naţionale i a cercetării tiinţiﬁce]
Pentru ﬁnanţarea educaţiei naţionale se alocă anual din bugetul de stat
i din bugetele autorităţilor publice locale minimum 6% din produsul intern
brut al anului respectiv. Suplimentar, unităţile i instituţiile de învăţământ
pot obţine i utiliza autonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare
tiinţiﬁcă se alocă anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul
intern brut al anului respectiv.
Art. 9. [Principiile ﬁnanţării învăţământului preuniversitar] (1) Principiile ﬁnanţării învăţământului preuniversitar sunt următoarele:
a) transparenţa fundamentării i alocării fondurilor;
b) echitatea distribuirii fondurilor destinate unui învăţământ de calitate;
c) adecvarea volumului de resurse în funcţie de obiectivele urmărite;
d) predictibilitatea, prin utilizarea unor mecanisme ﬁnanciare coerente
i stabile;
e) eﬁcienţa utilizării resurselor.
(2) Statul asigură ﬁnanţarea de bază pentru toţi pre colarii i pentru
toţi elevii din învăţământul general obligatoriu de stat, particular i confesional acreditat. De asemenea, statul asigură ﬁnanţarea de bază pentru
învăţământul profesional i liceal acreditat, de stat, particular i confesional,
precum i pentru cel postliceal de stat. Finanţarea se face în baza i în
limitele costului standard per elev sau per pre colar, după metodologia
elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului i Sportului.
(3) Învăţământul de stat este gratuit. Pentru unele activităţi, niveluri,
cicluri i programe de studii se pot percepe taxe, în condiţiile stabilite de
prezenta lege.
(4) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului i Sportului, prin organismul specializat, stabile te anual costul standard per pre colar/elev, cost
care stă la baza ﬁnanţării de bază. De suma aferentă beneﬁciază toţi precolarii i elevii din învăţământul preuniversitar de stat, precum i pre colarii
i elevii din învăţământul general obligatoriu, profesional i liceal, particular
i confesional, care studiază în unităţi de învăţământ acreditate i evaluate
periodic, conform legislaţiei în vigoare.
(5) Finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar se face după
principiul „resursa ﬁnanciară urmează elevul”, în baza căruia alocaţia bugetară aferentă unui elev sau unui pre colar se transferă la unitatea de
învăţământ la care acesta învaţă, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4).
(6) Învăţământul poate să ﬁe ﬁnanţat i direct de către operatori economici, precum i de alte persoane ﬁzice sau juridice, în condiţiile legii.
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(7) Învăţământul poate ﬁ susţinut prin burse, credite de studii, taxe,
donaţii, sponsorizări, surse proprii i alte surse legale.
Art. 10. [Limba în care se desfă oară învăţământul] (1) În România,
învăţământul este serviciu de interes public i se desfă oară, în condiţiile
prezentei legi, în limba română, precum i în limbile minorităţilor naţionale
i în limbi de circulaţie internaţională.
(2) În ﬁecare localitate se organizează i funcţionează unităţi de învăţământ sau formaţiuni de studiu cu limba de predare română i/sau, după
caz, cu predarea în limbile minorităţilor naţionale ori se asigură colarizarea
ﬁecărui elev în limba sa maternă în cea mai apropiată localitate în care este
posibil.
(3) Învăţarea în coală a limbii române, ca limbă oﬁcială de stat, este
obligatorie pentru toţi cetăţenii români. Planurile de învăţământ trebuie să
cuprindă numărul de ore necesar i suﬁcient învăţării limbii române. Autorităţile administraţiei publice asigură condiţiile materiale i resursele umane
care să permită însu irea limbii române.
(4) În sistemul naţional de învăţământ, documentele colare i universitare oﬁciale, nominalizate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului i sportului, se întocmesc numai în limba română. Celelalte
înscrisuri colare i universitare pot ﬁ redactate în limba de predare.
(5) Unităţile i instituţiile de învăţământ pot efectua i emite, la cerere,
contra cost, traduceri oﬁciale ale documentelor i ale altor înscrisuri colare
i universitare proprii, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 11. [Sprijinirea învăţământului în limba română pentru românii
din străinătate] (1) Guvernul sprijină învăţământul în limba română în
ţările în care trăiesc români, cu respectarea legislaţiei statului respectiv.
(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului i Sportului, în colaborare
cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Institutul Limbii Române, poate organiza unităţi de învăţământ cu predare în limba română pe lângă oﬁciile
diplomatice i instituţiile culturale ale României în străinătate, poate susţine
lectorate în universităţi din străinătate, precum i cursuri de limbă, cultură
i civilizaţie românească.
Notă. A se vedea i: √ H.G. nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului
Educaţiei, Cercetării i Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură
i civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii
Europene (M. Of. nr. 336 din 30 aprilie 2008); √ Ordinul MECTS nr. 3927/2010
pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului i Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură i civilizaţie
românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene i
instrumentele de lucru (M. Of. nr. 401 din 16 iunie 2010).

Art. 12. [Sprijinirea copiilor i tinerilor cu probleme i nevoi speciale i a celor cu cerinţe educaţionale speciale. Acordarea de burse,
premii i stimulente] (1) Statul susţine antepre colarii, pre colarii, elevii

Art. 13-14
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i studenţii cu probleme i nevoi sociale, precum i pe aceia cu cerinţe
educaţionale speciale.
(2) Statul acordă burse sociale de studii elevilor i studenţilor proveniţi
din familii defavorizate, precum i celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.
(3) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere i alte asemenea stimulente elevilor i studenţilor cu performanţe colare i universitare, precum
i cu rezultate remarcabile în educaţia i formarea lor profesională sau în
activităţi culturale i sportive.
(4) Elevii i studenţii care beneﬁciază de burse sociale de studii pot
primi i burse pentru performanţe colare i universitare.
(5) Statul i alţi factori interesaţi susţin ﬁnanciar activităţile de performanţă, de nivel naţional i internaţional, ale elevilor i studenţilor.
(6) Statul garantează dreptul la educaţie al tuturor persoanelor cu
cerinţe educaţionale speciale. Învăţământul special i special integrat sunt
parte componentă a sistemului naţional de învăţământ preuniversitar.
(7) Învăţământul special i special integrat reprezintă o formă de
instruire colară diferenţiată, adaptată, precum i o formă de asistenţă educaţională, socială i medicală complexă, destinată persoanelor cu cerinţe
educaţionale speciale.
(8) Elevii care în localitatea de domiciliu nu au posibilitatea de a învăţa
într-o unitate de învăţământ vor ﬁ sprijiniţi prin decontarea cheltuielilor de
transport la cea mai apropiată unitate de învăţământ sau vor primi cazare i masă gratuite în internatele colare, cu excepţia celor înscri i în
învăţământul postliceal.
Art. 13. [Dreptul la învăţare pe tot parcursul vieţii] (1) Învăţarea pe
tot parcursul vieţii este un drept garantat de lege.
(2) Învăţarea pe tot parcursul vieţii include totalitatea activităţilor de
învăţare realizate de ﬁecare persoană, începând cu educaţia timpurie, în
scopul dobândirii de cuno tinţe, formării de deprinderi/abilităţi i dezvoltării
de aptitudini semniﬁcative din perspectivă personală, civică, socială i/sau
ocupaţională.
Art. 14. [Strategiile naţionale în domeniul educaţiei] (1) Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului i Sportului proiectează, fundamentează i
aplică strategiile naţionale în domeniul educaţiei, cu consultarea asociaţiilor
reprezentative ale profesorilor, structurilor asociative reprezentative ale părinţilor, Consiliului Naţional al Rectorilor, structurilor asociative ale universităţilor i colilor de stat, particulare i confesionale, Consiliului Minorităţilor
Naţionale, sindicatelor reprezentative din învăţământ, asociaţiilor reprezentative ale elevilor, asociaţiilor reprezentative ale studenţilor, autorităţilor administraţiei publice, mediului de afaceri i organizaţiilor neguvernamentale ﬁnanţatoare care susţin programe educative/federaţii ale furnizorilor de servicii sociale.
(2) Statul încurajează dezvoltarea parteneriatului public-privat.
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Art. 15

Art. 15. [Învăţământul teologic i confesional] (1) Cultele recunoscute oﬁcial de stat pot solicita Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului
i Sportului organizarea unui învăţământ teologic speciﬁc în cadrul învăţământului de stat în universităţile de stat existente, ca facultăţi cu dublă
subordonare, destinat pregătirii personalului de cult i activităţii social-misionare a cultelor, numai pentru absolvenţii învăţământului liceal, proporţional
cu ponderea numerică a ﬁecărui cult în conﬁguraţia religioasă a ţării, potrivit recensământului oﬁcial. Înﬁinţarea, organizarea i funcţionarea acestui
învăţământ se realizează potrivit legii.
(2) Cultele recunoscute de stat au dreptul de a organiza învăţământ
confesional prin înﬁinţarea i administrarea propriilor unităţi i instituţii de
învăţământ particular, conform prevederilor prezentei legi.

Art. 20-21
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Titlul II. Învăţământul preuniversitar
Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 16. [Învăţământul general obligatoriu] (1) Învăţământul general
obligatoriu este de 10 clase i cuprinde învăţământul primar i cel gimnazial.
Învăţământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în anul 2020.
(2) Obligaţia de a frecventa învăţământul de 10 clase, la forma cu
frecvenţă, încetează la vârsta de 18 ani.
(3) În scopul realizării ﬁnalităţilor educaţiei i a formării profesionale prin
sistemul naţional de învăţământ, învăţământul liceal de stat este generalizat i gratuit.
Art. 17. [Acordarea alocaţiei de stat pentru copii pe durata colarizării] Pe durata colarizării în învăţământul preuniversitar, cu excepţia
învăţământului postliceal, copiii beneﬁciază de alocaţia de stat pentru copii,
în condiţiile legii.
Art. 18. [Religia – disciplină colară] (1) Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal i profesional includ religia ca disciplină
colară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparţinând cultelor recunoscute
de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituţional de a
participa la ora de religie, conform confesiunii proprii.
(2) La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a
tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze
orele de religie. În acest caz, situaţia colară se încheie fără disciplina
Religie. În mod similar se procedează i pentru elevul căruia, din motive
obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această
disciplină.
(3) Disciplina Religie poate ﬁ predată numai de personalul didactic
caliﬁcat conform prevederilor prezentei legi i abilitat în baza protocoalelor
încheiate între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului i Sportului i
cultele religioase recunoscute oﬁcial de stat.
Art. 19. [Unităţile de învăţământ de stat cu personalitate juridică]
(1) În sistemul naţional de învăţământ, unităţile de învăţământ de stat au
personalitate juridică dacă se organizează i funcţionează, după caz, astfel:
a) cu minimum 300 de elevi;
b) cu minimum 300 de elevi, pre colari i antepre colari;
c) cu minimum 150 de pre colari i antepre colari;
d) cu minimum 100 de elevi i/sau pre colari, în cazul unităţilor de învăţământ special.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în unităţile administrativteritoriale în care numărul total al elevilor, pre colarilor i antepre colarilor
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nu se încadrează în prevederile alin. (1), se organizează o singură unitate
de învăţământ cu personalitate juridică.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în funcţie de necesităţile
locale, se organizează, la cererea părinţilor sau tutorilor legali i în condiţiile
legii, grupe, clase sau unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate
juridică, cu predare în limba română.
(4) Pentru asigurarea accesului egal la educaţie i formare profesională,
autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor colare, aprobă organizarea, funcţionarea i, după caz, dizolvarea
unor structuri de învăţământ, fără personalitate juridică – ca părţi ale unei
unităţi de învăţământ cu personalitate juridică – i subordonate aceluia i
ordonator principal de credite, în condiţiile legii.
(5) În cazul unităţilor de învăţământ confesional preuniversitar de stat
existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, cultele respective i
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului i Sportului au obligaţia ca, în
termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi să elaboreze
o metodologie de funcţionare aprobată prin hotărâre a Guvernului, care
stabile te relaţia juridică, patrimonială, ﬁnanciară i administrativă.
Art. 20. [Rolul autorităţilor publice locale] (1) Autorităţile administraţiei
publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfă urare a învăţământului
preuniversitar în localităţile în care acestea î i exercită autoritatea.
(2) Neîndeplinirea de către autorităţile administraţiei publice locale a
obligaţiilor ce le revin în organizarea i funcţionarea învăţământului preuniversitar se sancţionează conform legii.
Art. 21. [Caracterul deschis al sistemului de învăţământ preuniversitar. Dreptul la educaţie diferenţiată] (1) Sistemul de învăţământ preuniversitar are caracter deschis. În învăţământul preuniversitar, trecerea elevilor de la o unitate colară la alta, de la o clasă la alta, de la un proﬁl la altul
i de la o ﬁlieră la alta este posibilă în condiţiile stabilite prin metodologia
elaborată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului i Sportului.
(2) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat i particular se pot
transfera la alte unităţi de învăţământ de stat sau particular, cu acordul
unităţii primitoare.
(3) Statul garantează dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă i individuale.
(4) Elevii cu performanţe colare excepţionale pot promova 2 ani de
studii într-un an colar la decizia unităţii de învăţământ, pe baza unei metodologii naţionale aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului i sportului.
Notă. A se vedea i Ordinul MECTS nr. 5489/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii într-un an colar în învăţământul
preuniversitar (M. Of. nr. 736 din 19 octombrie 2011).

Art. 22-25
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Capitolul II. Structura sistemului naţional
de învăţământ preuniversitar
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
Art. 22. [Constituire i organizare] (1) Sistemul naţional de învăţământ
preuniversitar este constituit din ansamblul unităţilor de învăţământ de stat,
particulare i confesionale autorizate/acreditate.
(2) Învăţământul preuniversitar este organizat pe niveluri, forme de învăţământ i, după caz, ﬁliere i proﬁluri i asigură condiţiile necesare pentru
dobândirea competenţelor-cheie i pentru profesionalizarea progresivă.
Art. 23. [Niveluri] (1) Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar
cuprinde următoarele niveluri:
a) educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepre colar (0-3
ani) i învăţământul pre colar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa
mijlocie i grupa mare;
b) învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare i clasele I-IV;
c) învăţământul secundar, care cuprinde:
(i) învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele
V-IX;
(ii) învăţământul secundar superior sau liceal, care cuprinde clasele de
liceu X-XII/XIII, cu următoarele ﬁliere: teoretică, vocaţională i tehnologică;
d) învăţământul profesional, cu durată între 6 luni i 2 ani;
e) învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământul
postliceal.
(2) Învăţământul liceal, vocaţional i tehnologic, învăţământul profesional i învăţământul postliceal se organizează pentru specializări i caliﬁcări
stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului i Sportului, în
conformitate cu Registrul naţional al caliﬁcărilor.
Art. 24. [Categorii] (1) Învăţământul general obligatoriu este format din
învăţământul primar i învăţământul secundar inferior.
(2) Învăţământul tehnic cuprinde clasele a XII-a i a XIII-a din învăţământul liceal, ﬁliera tehnologică.
(3) Învăţământul profesional i tehnic este format din: învăţământ profesional, învăţământ tehnic i învăţământ postliceal.
Art. 25. [Forme de organizare] (1) Formele de organizare a învăţământului preuniversitar sunt: învăţământ cu frecvenţă i învăţământ cu
frecvenţă redusă.
(2) Învăţământul obligatoriu este învăţământ cu frecvenţă. În mod
excepţional, pentru persoanele care au depă it cu mai mult de 3 ani vârsta
clasei, învăţământul obligatoriu se poate organiza i în forma de învăţământ
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Art. 26-27

cu frecvenţă redusă, în conformitate cu prevederile unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului i Sportului.
(3) Pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale sau nedeplasabili din
motive medicale, se poate organiza învăţământ la domiciliu sau pe lângă
unităţile de asistenţă medicală.
Notă. A se vedea i Ordinul MECTS nr. 5545/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare i funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul
preuniversitar obligatoriu (M. Of. nr. 714 din 11 octombrie 2011).

Art. 26. [Unităţi-pilot, experimentale i de aplicaţie] Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului i Sportului poate stabili, prin hotărâre a Guvernului, funcţionarea în sistemul de învăţământ preuniversitar a unor
unităţi-pilot, experimentale i de aplicaţie.

Secţiunea a 2-a. Educaţia antepre colară
Art. 27. [Organizare i funcţionare] (1) Educaţia antepre colară se
organizează în cre e i, după caz, în grădiniţe i în centre de zi.
(2) Organizarea unităţilor de educaţie timpurie antepre colară, conţinutul educativ, standardele de calitate i metodologia de organizare ale
acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului i Sportului, în termen de maximum 12 luni de
la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(3) Asigurarea personalului didactic necesar desfă urării educaţiei
antepre colare se face de către autorităţile administraţiei publice locale,
împreună cu inspectoratele colare, cu respectarea standardelor de calitate i a legislaţiei în vigoare.
(4) Tipurile i modalităţile de ﬁnanţare a serviciilor de educaţie timpurie
antepre colară se reglementează prin hotărâre a Guvernului, în termen de
maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Finanţarea din
resurse publice se poate acorda numai furnizorilor de servicii de educaţie
timpurie acreditaţi, de stat sau privaţi.
(5) Acreditarea furnizorilor de educaţie timpurie antepre colară se realizează în conformitate cu prevederile metodologiei elaborate de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului i Sportului i Ministerul Sănătăţii.
(6) Statul sprijină educaţia timpurie, ca parte componentă a învăţării
pe tot parcursul vieţii, prin acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor
ﬁ acordate în scop educaţional, conform legislaţiei în domeniul asistenţei
sociale, în funcţie de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Muncii, Familiei i Protecţiei Sociale.
(7) Modalitatea de acordare a cupoanelor sociale prevăzute la alin. (6)
se stabile te prin norme metodologice adoptate prin hotărâre a Guvernului,
la propunerea Ministerului Muncii, Familiei i Protecţiei Sociale.

