
 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului              
nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 81 din 16 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 943 din 23 noiembrie 2016, cu următoarele 
modificări şi completări: 

 
1. La articolul I punctul 2, articolul 19, alineatul (11) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se pot organiza 

unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică cu efective mai 
mici de elevi, dar nu mai puţin de 100 de elevi, care să ofere educaţie şi 
formare profesională prin învăţământul dual. În cazul în care nu se mai 
întrunesc caracteristicile învăţământului dual prevăzute la art. 25                  
alin. (4) şi cerinţele pentru organizarea acestuia, prevăzute la art. 25  
alin. (5), unitatea de învăţământ intră în structura sau funcţionează ca 
structură, după caz, a unei alte unităţi de învăţământ cu personalitate 
juridică din localitate.” 
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2. La articolul I punctul 3, articolul 25, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(4) Învăţământul dual este o formă de organizare a 
învăţământului profesional şi tehnic, care se desfăşoară pe bază de 
contract şi are următoarele caracteristici: 

a) este organizat, într-un cadru unitar, la iniţiativa operatorilor 
economici şi a structurilor asociative interesate – camere de comerţ, 
asociaţii patronale de ramură, clustere în calitate de potenţiali angajatori 
şi parteneri de practică; 

b) asigură o rută alternativă  de educaţie şi formare 
profesională, organizată, pe bază de parteneriat şi conform unor 
contracte individuale de pregătire practică, încheiate cu operatorii 
economici care asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a 
elevilor; 

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, 
bursă, cel puţin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru 
învăţământul profesional şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a 
elevilor; 

d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea 
dintre unităţile de învăţământ partenere, autorităţile publice centrale şi 
locale şi mediul economic şi asociativ.” 

 
3. La articolul I punctul 4, articolul 25, alineatele (5) şi (6) 

se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„(5) Învăţământul dual reflectă caracteristicile prevăzute la  

alin. (4) şi îndeplineşte următoarele cerinţe: 
a) încheierea contractului de parteneriat între unul sau mai mulţi 

operatori economici sau între structuri asociative/un consorţiu de 
operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea                  
administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară, contract 
care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, 
precum şi costurile asumate de parteneri; 

b) încheierea contractului individual de pregătire practică, 
dintre elev, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului 
minor, operatorul economic şi unitatea de învăţământ, contract care 
stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor. 

(6) Organizarea şi funcţionarea învăţământului dual, accesul în 
învăţământul dual, durata şi conţinutul programelor de pregătire 
profesională, modul de organizare şi desfăşurare a examenului de 
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certificare a calificării sunt reglementate prin metodologii specifice, 
propuse de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional 
şi Tehnic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în urma 
consultării reprezentanţilor operatorilor economici şi a altor structuri 
reprezentative ale mediului economic interesate.” 

 
4. La articolul I punctul 5, articolul 32, alineatul (5) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(5) Operatorii economici care încheie contract de parteneriat 

cu unităţile de învăţământ care desfăşoară  învăţământ profesional şi 
tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale, 
beneficiază de facilităţi la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 
datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor 
fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale.” 

 
5. La articolul I punctul 6, articolul 33, alineatele (2), (5) şi 

(71) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„(2) Pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic se 

realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate prin 
ordin al ministrului educaţiei naţionale la propunerea Centrului Naţional 
de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic şi elaborate în 
urma consultării partenerilor sociali. Standardele de pregătire 
profesională se realizează pe baza standardelor ocupaţionale aprobate de 
Autoritatea Naţională pentru Calificări. Standardele de pregătire 
profesională se realizează prin consultare cu operatorii economici în 
situaţia în care nu există standarde ocupaţionale actualizate. 
..................................................................................................................... 

(5) Absolvenţii învăţământului profesional pot continua studiile 
în ciclul superior al învăţământului liceal, în condiţiile stabilite prin 
metodologia aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
..................................................................................................................... 

(71) Unităţile de învăţământ de stat în care se organizează 
învăţământ profesional sunt stabilite de inspectoratele şcolare, cu 
consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, a comitetelor 
locale de dezvoltare a parteneriatului social, având în vedere tendinţele 
de dezvoltare socială şi economică precizate în documentele strategice 
regionale, judeţene şi locale privind învăţământul profesional, precum şi 
la solicitările operatorilor economici şi ale structurilor asociative  
interesate în formarea profesională prin învăţământul profesional.” 
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6. La articolul I punctul 8, articolul 33, alineatul (6) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(6) Absolvenţii învăţământului gimnazial care întrerup studiile 
pot fi cuprinşi, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program 
de pregătire profesională, în vederea dobândirii unei calificări 
profesionale.” 

 
7. La articolul I punctul 9, articolul 33, alineatul (61) se 

abrogă. 
 
8. La articolul I punctul 10, articolul 331 şi alineatele (2) şi 

(3) ale articolului 332 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„Art. 331. – (1) Învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv 

dual, se organizează pentru dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi 
competenţe  preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă pentru 
calificări profesionale de nivel 3, 4 şi 5, conform Cadrului naţional al 
calificărilor. Învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 
şi 5 se organizează începând cu anul şcolar 2019 – 2020. 

(2) Absolvenţii învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv 
dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, 
dobândesc certificat de calificare profesională pentru nivel 3, 4 sau 5, 
conform Cadrului naţional al calificărilor, şi suplimentul descriptiv al 
certificatului, conform Europass. 

(3) Absolvenţii învăţământului profesional, inclusiv dual, care 
promovează examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 3, 
conform Cadrului naţional al calificărilor, pot continua studiile pentru 
dobândirea unei calificări de nivel 4, conform Cadrului naţional al 
calificărilor, în condiţiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale. 

(4) Pot avea acces la o calificare profesională de nivel 5 al 
Cadrului naţional al calificărilor absolvenţi ai învăţământului liceal 
şi/sau absolvenţi cu certificat de calificare profesională de nivel 4 al 
Cadrului naţional al calificărilor, în condiţiile stabilite prin metodologii 
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  

(5) Absolvenţii de învăţământ profesional şi tehnic, inclusiv 
dual, care nu au finalizat studiile liceale pot fi cuprinşi în programe de 
pregătire pentru echivalarea nivelului de învăţământ liceal. Condiţiile de 
acces, conţinutul şi durata acestor programe de pregătire sunt 
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reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale. 
...................................................................................................................... 

(2) Contractul-cadru de parteneriat se reglementează prin 
metodologie specifică elaborată de Centrul Naţional de Dezvoltare a 
Învăţământului Profesional şi Tehnic, cu consultarea prealabilă a 
reprezentanţilor desemnaţi ai operatorilor economici şi ai structurilor 
asociative, inclusiv ale autorităţilor administraţiei publice locale, şi 
aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

(3) Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major, respectiv 
părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor, încheie un 
contract de pregătire practică individuală cu operatorul economic şi 
unitatea de învăţământ, reglementat prin metodologie specifică elaborată  
de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi 
Tehnic, cu consultarea prealabilă a reprezentanţilor desemnaţi ai 
operatorilor economici, ai structurilor asociative şi ai consorţiilor şi 
aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.” 

 
9. La articolul I punctul 11, articolul 63 alineatul (1), literele 

e1) şi e3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„e1) învăţământul dual: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar 

nu mai puţin de 20 şi nu mai mult de 30; 
...................................................................................................................... 

e3) clasele din învăţământul dual pot fi constituite din maximum 
3 grupe cu calificări diferite.” 

 
10. La articolul I punctul 12, articolul 65, alineatul (51) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(51) Pentru învăţământul profesional şi tehnic, curriculumul la 

decizia şcolii este curriculum în dezvoltare locală (CDL) şi constituie 
oferta educaţională la nivel local, elaborată de unitatea de învăţământ în 
parteneriat cu operatorii economici/autorităţile administraţiei publice 
locale, pentru adaptarea formării profesionale a elevilor la nevoile locale 
ale pieţei muncii.” 
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11. La articolul I punctul 13, articolul 68, alineatul (6) se 
modifică şi va  avea următorul cuprins: 

„(6) Învăţământul profesional este orientat pe formarea de 
competenţe specifice calificării profesionale şi aptitudinilor practice, şi 
pe aprofundarea competenţelor-cheie în contexte reale de muncă.” 

 
12. La articolul I punctul 14, articolul 76, alineatul (5) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(5) Prin excepţiile de la prevederile alin. (2), (3) şi (4), 

condiţiile de acces în învăţământului dual, se stabilesc de unitatea de 
învăţământ în colaborare cu operatorii economici parteneri.” 

 
13. La articolul I punctul 14, articolul 76, alineatele (6) şi (7) 

se abrogă. 
 
14. La articolul I punctul 15, articolul 90, alineatul (4) se 

abrogă. 
 
15. La articolul I punctul 16, articolul 96 alineatul (2),    

litera a1) se abrogă. 
 
16. La articolul I punctul 17, articolul 96 alineatul (2),  

litera b1) se abrogă. 
 
17. La articolul I punctul 18, articolul 96 alineatul (2),  

litera c1) se abrogă. 
 
18. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou 

punct, punctul 181, cu următorul cuprins: 
„181. La articolul 96 alineatul (2), după litera d) se introduce 

o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: 
«e) în unităţile de învăţământ care organizează învăţământ 

profesional şi tehnic, consiliile de administraţie se pot mări cu 2 membri 
desemnaţi de operatorii economici parteneri, asociaţii profesionale 
partenere, consorţii partenere. În cazul în care sunt mai mulţi operatori 
economici parteneri, asociaţii profesionale partenere, consorţii partenere 
aceştia vor desemna reprezentanţii în consiliul de administraţie al 
unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să 
desemneze reprezentanţii pe locurile care le sunt alocate.»” 



7 
 

19. La articolul I punctul 19, articolele 961 şi 962  se abrogă. 
 
20. La articolul I punctul 20, articolul 102, partea 

introductivă a alineatului (3) şi litera a) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„(3) În cazul învăţământului profesional şi tehnic, finanţarea din 
partea operatorilor economici se realizează în baza unui contract de 
parteneriat încheiat între unitatea de învăţământ, unitatea                   
administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară şi 
operatorul sau operatorii economici. Categoriile de cheltuieli pentru 
operatorii economici, pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului 
profesional şi tehnic, sunt: 

a) cheltuieli cu organizarea procesului de învăţământ, şi anume: 
cheltuieli efectuate pentru elevi, precum: burse şi premii oferite elevilor, 
echipamente de lucru/protecţie, transport, masă, cazare pe parcursul 
pregătirii practice la operatorul economic, alte facilităţi oferite acestora, 
respectiv cheltuieli cu securitatea şi sănătatea în muncă şi analize 
medicale obligatorii, în funcţie de domeniul de activitate, cheltuieli 
pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, 
daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la 
operatorul economic, cheltuieli materiale pentru susţinerea activităţilor 
desfăşurate pe parcursul pregătirii practice la operatorul economic, 
reprezentând rechizite, cărţi de specialitate, auxiliare didactice, softuri 
educaţionale, costuri legate de evaluarea şi certificarea elevilor, materii 
prime şi materiale consumabile şi alte cheltuieli de acest tip, cheltuieli 
aferente achiziţiei, punerii în funcţiune şi exploatării mijloacelor fixe 
utilizate la operatorul economic pe parcursul pregătirii practice a 
elevilor, cheltuieli aferente salarizării şi pregătirii personalului propriu al 
operatorilor economici, – tutori şi formatori –, pentru pregătirea practică 
a elevilor, cheltuieli aferente pregătirii şi sprijinirii cadrelor didactice din 
unitatea de învăţământ parteneră, precum şi sumele plătite direct 
cadrelor didactice în baza unor contracte încheiate în condiţiile legii cu 
operatorul sau operatorii economici pentru alte activităţi decât cele 
prevăzute în norma didactică;” 
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21. La articolul I punctul 21, articolul 254, alineatul (21) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(21) Activităţile de laborator şi instruire practică din 
învăţământul profesional şi tehnic se pot face pe grupe, pe baza 
normativelor în vigoare privind formaţiunile de studiu.” 

 
22. La articolul I punctul 22, articolul 254, alineatul (31) se 

abrogă. 
 
23. La articolul I punctul 23, articolul 254, alineatul (192) se 

abrogă. 
 
24. La articolul I punctul 24, articolul 257, alineatul (21) se 

abrogă. 
 
25. La articolul I punctul 25, articolul 361 alineatul (3), 

litera h) se abrogă. 
 
26. Articolul II se abrogă. 
 
27. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. III. – Prin derogare de la dispoziţiile art. 76 alin. (7) din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru admiterea în anul şcolar 2017 – 2018,                 
metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
învăţământul dual este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei 
naţionale, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă.” 

 
28. Art. IV se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. IV. – Prin derogare de la prevederile art. 340 alin. (2) din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, până la aprobarea Registrului naţional al calificărilor, 
pregătirea prin învăţământ preuniversitar se organizează pe baza 
calificărilor incluse în Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru 
care se organizează pregătirea profesională prin învăţământ 
preuniversitar, aprobat prin hotărâre a Guvernului, nu mai târziu de un 
an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 11 octombrie 2017, în condiţiile art. 77 alin. (2),                       
cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată. 

 
 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
PETRU – GABRIEL  VLASE 

 


